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บทคดัย่อ 

บริษทั บรอน ทราเวล มาร์ต จ ากดั เป็นบริษทัท่ีรับจดักรุ๊ปทวัร์ส าหรับองค์กรธุรกิจ ทั้งใน

และต่างประเทศ ซ่ึงกลุ่มลูกคา้ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มแพทย ์และ เภสัชกรโดยเฉพาะ รวมถึงการจอง

ตัว๋เคร่ืองบินและโรงแรม อีกทั้งรับจดัท าเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า โดยส่วนมากจะเป็น วีซ่าเชง

เกน ซ่ึงเป็นวีซ่าส าหรับเดินทางเขา้ในกลุ่มประเทศยุโรป โดยประเทศหน่ึงเดียวในทวีปยุโรปท่ีคน

ไทยสามารถเขา้ไปท่องเท่ียวไดโ้ดยไม่ตอ้งขอวซ่ีาล่วงหนา้ นั้นคือ ประเทศรัสเซีย ซ่ึงเป็นประเทศท่ี

คณะผูจ้ดัท ามีความสนใจท่ีจะน ามาจดัท าเส้นทางท่องเท่ียวรูปแบบใหม่ให้แก่บริษทั โดยเส้นทางท่ี

คณะผูจ้ดัท าใฝ่ฝันนั้นคือ เส้นทางรถไฟ ทรานส์ไซบีเรียน ทางคณะผูจ้ดัท าจึงไดด้ าเนินการศึกษาถึง

ความเป็นไปได้และท าการออกแบบเส้นทางการเดินทางท่ีเหมาะสมท่ีสุดเพื่อเพิ่มเส้นทางใหม่ๆท่ี

แตกต่างให้แก่บริษทั โดยคลอบคลุมการเดินทางใน 3 ประเทศ คือ จีน, มองโกเลีย และ รัสเซีย ซ่ึง

ทางคณะผูจ้ดัท าไดท้  าการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลถึงเอกสารท่ีตอ้งเตรียม ระเบียบแบบแผน การจองตัว๋

การเดินทาง วิธีการเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวระหว่างทางและปลายทาง จวบจนท าการออกแบบ

เส้นทางการท่องเท่ียวดว้ยรถไฟสายทรานส์ไซบีเรียนจนส าเร็จออกมาเป็นโปรแกรมการเดินทาง

ใหม่ 1 เส้นทาง เพื่อให้บริษทัไดมี้ขอ้มูล และแนวทางในการเดินทางต่อไป อีกทั้งทางคณะผูจ้ดัท า

ได้ท าการส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรในบริษทั บรอน ทราเวล มาร์ต เก่ียวกับโครงงาน

ดงักล่าวโดยใชแ้บบสอบถาม ผลลพัทท่ี์ไดอ้อกมาวา่มีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นเกณฑดี์ 

ค าส าคัญ : เส้นทางรถไฟสายทรานส์ไซบีเรียน/เส้นทางการท่องเท่ียวรูปแบบใหม่/การส ารวจความ

พึงพอใจ 
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Abstract 

 Brawn Travel Mart Co., Ltd. is a company that organizes group tours for businesses both 

at home and abroad and majority of their customers are doctors and pharmacists. Their work 

includes booking of air tickets and hotels, as well as preparing documents for applying for a visa. 

Most of them are a Schengen visa, which is a visa for entry into European countries. The only 

country in Europe where Thai people can travel without a visa in advance is Russia. This is a 

country where the organizers are interested in creating a new travel route for the company. The 

path that the organizers dreamed of is the Trans-Siberian Railway. The management team has 

studied the feasibility and designed the most suitable travel route to add new and different routes 

for the company. It covers the travels in 3 countries: China, Mongolia and Russia, where the 

organizers can study and research the required documents. Convention Travel ticket booking, 

How to get there, Tourist attractions along the way, and destination. Until the design of the trans-

Siberian railway travel routes until the completion of a new travel program to provide the 

company with information and ways to travel further. In addition, the organizers conducted a 

survey on the satisfaction of Braun Travel Mart personnel regarding the said project by using 

questionnaires. The result was that the overall satisfaction was good. 

Keywords: Trans-Siberian Railway / New Tourist Route / Satisfaction Survey 
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 บทที ่1  

บทน ำ 

1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

ในปัจจุบนัอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวถือวา่เป็นอุตสาหกรรมท่ีก่อใหเ้กิดรายไดต่้อประเทศอยา่ง

มหาศาลดงันั้น แต่ละประเทศจึงใหก้ารสนบัสนุนและทุ่มงบประมาณไปกบัการประชาสัมพนัธ์ใน

รูปแบบต่างๆเพื่อสร้างแรงจูงใจและกระตุน้ใหน้กัท่องเท่ียวมีความตอ้งการท่ีจะเดินทางไป

ท่องเท่ียว ซ่ึงรูปแบบการเดินทางท่ีคนทัว่โลกใหค้วามนิยมในปัจจุบนั คือ การเดินทางโดยเคร่ืองบิน

จากจุดเร่ิมตน้ไปยงัจุดหมายปลายทาง ซ่ึงนบัวา่เป็นการเดินทางท่ีประหยดัเวลา เพราะใชเ้วลา

เดินทางไม่ก่ีชัว่โมง อีกทั้งยงัมีสายการบินท่ีใหบ้ริการหลากหลายระดบั ตั้งแต่ ชั้นประหยดั

(Economy Class)ไปจนถึงท่ีนัง่ชั้นหน่ึง (First Class) ท าใหน้กัเดินทางสามารถเขา้ถึงการบริการได้

อยา่งสะดวก รวดเร็ว และเหมาะสมกบังบประมาณของแต่ละบุคคล แต่กระนั้นก็ท าให้ผูเ้ดินทาง

ไม่ไดส้ัมผสัถึงรสชาติแห่งการเดินทางท่ีแทจ้ริงวา่เป็นอยา่งไร ดงันั้นทางคณะผูจ้ดัท าจึงสนใจท่ีจะ

เลือกการเดินทางโดยรถไฟใหเ้ป็นกุญแจส าคญัของการเดินทาง 

ทั้งน้ีบริษทั บรอน ทราเวล มาร์ต จ ากดั เป็นอีกหน่ึงบริษทัท่ีไดด้ าเนินกิจการทางดา้นการ

ท่องเท่ียวมาเป็นเวลายาวนาน ประกอบกิจการทางการท่องเท่ียวทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ 

ซ่ึงไดรั้บการยอมรับจากนกัท่องเท่ียวกลุ่ม แพทย ์เภสัช ผูป้ระกอบการ และนกัท่องเท่ียวทัว่ไปท่ี

สนใจ  เน่ืองจากใหบ้ริการทางการท่องเท่ียวไดต้รงตามความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว ซ่ึงสังเกตได้

วา่นกัท่องเท่ียวกลุ่มแพทยเ์ป็นกลุ่มท่ีมีก าลงัในการซ้ือสูง อีกทั้งยงัใหค้วามส าคญัต่อความคุม้ค่าของ

การเดินทาง และนิยมการเดินทางท่ีหรูหรา โดยส่วนมากจะนิยมท่องเท่ียวประเทศในกลุ่มเชงเกน

(Schengen) เช่น ประเทศฝร่ังเศส ประเทศสวติเซอร์แลนด ์ประเทศอิตาลี เป็นตน้ แต่กระนั้นยงัไม่มี

เส้นทางการเดินทางโดยรถไฟมาก่อน ดงันั้นทางคณะผูจ้ดัท าจึงร่วมกนัคิดท่ีจะเปิดเส้นทางการ

ท่องเท่ียวใหม่ๆ โดยใชก้ารเดินทางโดยรถไฟและไดก้  าหนดช่ือของโครงงานน้ีวา่                 

“ทรานส์ไซบีเรียน ขบวนรถไฟแห่งความฝัน ท่ียาวท่ีสุดในโลก”  

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้นทางคณะผูจ้ดัท าจึงมีความสนใจศึกษาการจดัท าโปรแกรมท่องเท่ียว 

เปิดเส้นทางการท่องเท่ียว เพื่อเป็นทางเลือก ใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวท่ีมีความสนใจในเส้นทาง รถไฟ 

ทรานส์ไซบีเรียน นกัท่องเท่ียวหลายคนเรียกขานเส้นทางรถไฟสายทรานส์ไซบีเรียนวา่ เส้นทาง



แห่งความฝัน เพราะน่ีคือทางรถไฟท่ียาวท่ีสุดในโลก ท่ีจะพานกัท่องเท่ียวเดินทางจากปักก่ิง  เขา้

มองโกเลีย สุดสายท่ีมอสโก ประเทศรัสเซีย 

 

1.2 วตัถุประสงคข์องโครงงาน 

    1.2.1. เพื่อศึกษาเส้นทางการท่องเท่ียวโดยรถไฟสายทรานส์ไซบีเรียน 

    1.2.2. เพื่อจดัท าโปรแกรมเส้นทางการท่องเท่ียวในรูปแบบใหม่ใหแ้ก่บริษทั  

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

    1.3.1. ขอบเขตดา้นพื้นท่ี  

            1.3.1.1. บริษทั บรอน ทราเวล มาร์ต จ ากดั 

    1.3.2. ขอบเขตดา้นระยะเวลา  

      ตั้งแต่วนัท่ี 8 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง วนัท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2561 

   1.3.3.  ขอบเขตดา้นขอ้มูล 

           1.3.1.1. ศึกษาขอ้มูลเส้นทางการเดินทางจากอินเตอร์เนตและหนงัสือน าเท่ียว 

           1.3.1.2. ขอค าปรึกษาจากอาจารยท่ี์ปรึกษา และสัมภาษณ์พนกังานท่ีปรึกษา รวมทั้ง

บุคลากรของบริษทั บรอน ทราเวล มาร์ต จ ากดั 

   1.4 ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 

       1.4.1. คณะผูจ้ดัท าไดท้ราบถึงรายละเอียดของเส้นทางรถไฟแต่ละสถานีท่ีเป็นจุดหมาย

ปลายทางหลกัๆ 

       1.4.2. กลุ่มนกัท่องเท่ียวและลูกคา้ของบริษทัไดเ้ปิดมุมมองการท่องเท่ียวในรูปแบบใหม่ 

สามารถเป็นอีกหน่ึงทางเลือกแก่ผูท่ี้ช่ืนชอบการเดินทาง อีกทั้งบริษทัมีเส้นทางในการใหบ้ริการเพิ่ม 

       1.4.3.  คณะผูจ้ดัท าไดรู้้จกัการวางแผนในการก าหนดเส้นทางใหมี้ความเหมาะสมมากท่ีสุด

ทั้งในดา้นระยะเวลา ค่าใชจ่้าย สภาพอากาศ ขอ้ก าหนดกฎเกณฑ ์และระเบียบการเขา้เมือง 

 



 

   1.5 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

       1.5.1. ก าหนดหวัขอ้โครงงานโดยท าการปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษาและสอบถามพนกังานพี่

เล้ียงถึงความเหมาะสมของโครงงาน 

 1.5.2. ท าการศึกษาหวัขอ้ท่ีก าหนด โดยการสืบคน้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งใหค้ลอบคลุมมากท่ีสุด 

และตรงตามวตัถุประสงคข์องโครงงาน 

 1.5.3. ก าหนดเส้นทางการเดินทางใหเ้หมาะสมกบัช่วงเวลา เน่ืองจากเป็นบริเวณท่ีมีอากาศ

หนาวจดัในฤดูหนาว อีกทั้งศึกษาขอ้มูลการเดินทางระหวา่งเมืองใหส้อดคลอ้งกบัระยะเวลา 

 1.5.4. ศึกษาระเบียบกฎเกณฑข์องแต่ละประเทศ วา่มีความเหมือนหรือแตกต่างกนัอยา่งไร 

เพื่อใหก้ารด าเนินการเป็นไปอยา่งราบร่ืน 

 1.5.5. จดัท าทริปการเดินทางโดยรถไฟสายทรานส์ไซบีเรียน โดยก าหนดจุดเร่ิมตน้ไปยงั

จุดหมายปลายทางท่ีก าหนดจนเสร็จสมบูรณ์ 

 1.5.6. จดัท ารูปเล่มโครงงานพร้อมน าเสนอโครงงานตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที ่2 
ทฤษฏทีีเ่กีย่วข้อง 

 ในการศึกษาจดัท าโครงงานสหกิจเร่ือง ทรานส์ไซบีเรีย ขบวนรถไฟแห่งความฝันท่ียาว
ท่ีสุดในโลก บริษทั บรอน ทราเวล มาร์ต จ ากดั ไดท้  าการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ี
เก่ียวขอ้งเพื่อเป็นกรอบและแนวทางส าหรับการศึกษาโดยมีหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 
 2.1 การขนส่งทางรถไฟ (Railway Transportation) 
 2.2 เส้นทางรถไฟทรานส์ไซบีเรียน (Trans-Siberian Railway) 

 2.3 ระเบียบขั้นตอนการเขา้เมืองและการรับรองเอกสารขอวซ่ีาสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 2.4 ความสัมพนัธ์ทวภิาคีและความตกลงระหวา่งประเทศไทยกบัมองโกเลีย 
 2.5 ระเบียบกฏเกณฑแ์ละเอกสารในการท่องเท่ียวประเทศรัสเซีย 

2.6 การจดัโปรแกรมการท่องเท่ียว การคิดตน้ทุนราคาขาย 
              2.7 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
2.1 การขนส่งทางรถไฟ (Railway Transportation) 
ประวติัการขนส่งทางรถไฟ  

เกรียงไกร รักมิตร, (ม.ป.ป.) ไดท้  าการรวบรวมไวว้า่ โทมสั นิวโคเมน (Thomas 
Newcomen, ค.ศ.1663-1729) ชาวองักฤษไดป้รับปรุงเคร่ืองจกัรไอน ้า โดยใชลู้กสูบไดเ้ป็นผลส าเร็จ 
หลงัจากนั้น เจมส์ วตัต ์(James Watt , ค.ศ.1736-1817) ก็ไดน้ าเคร่ืองจกัรไอน ้ามาใชใ้น
อุตสาหกรรมทอผา้และติดตั้งหวัรถจกัรและเรือกลไฟ ต่อมาจอร์จ สตีเฟนสัน (George Stephenson , 
ค.ศ.1781-1848) ไดป้รับปรุงและสร้างหวัรถจกัรไดส้ าเร็จ ในปี ค.ศ.1814 หลงัจากนั้นไดน้ าหวัรถ
จกัรมาลากจูงรถไฟ และรถไฟก็มีบทบาทในการขนส่งสินคา้และผูโ้ดยสารมากข้ึน หลงัจากรถไฟมี
บทบาทในการขนส่งผูโ้ดยสารแทนยานพาหนะแบบเก่าไม่นาน โทมสั คุก ก็ไดจ้ดัรายการน าเท่ียว
ทางรถไฟข้ึนเป็นคร้ังแรก ในประเทศองักฤษ ในปี ค.ศ.1841 การคน้ควา้ทางวทิยาศาสตร์ท าให ้
รูดอลฟ์ ดีเซล (Rudolf Diesel , ค.ศ.1858-1913) ชาวเยอรมนั ไดป้ระดิษฐ์เคร่ืองยนตดี์เซล แลว้
น ามาใชใ้นการขบัเคล่ือนขบวนรถไฟไดส้ าเร็จในปี ค.ศ.1892  

 
ประวติัการขนส่งทางรถไฟในแต่ละประเทศ  

การสร้างทางรถไฟในยโุรป ซ่ึงไดเ้ร่ิมตน้ระหวา่ง ค.ศ.1830-1850 ไดข้ยายกวา้งขวาง
ออกไปสอดคลอ้งกบัการพฒันาดา้นเทคโนโลยเีก่ียวกบัการรถไฟ ไดมี้การสร้างทางรถไฟเช่ือม
ระหวา่งประเทศต่างๆ ในยโุรป และการรถไฟก็ขยายไปยงัทวปีอเมริกา เอเชีย ออสเตรเลีย และ 
แอฟริกา ในยุโรปมีทางรถไฟจากอิตาลีสู่ฝร่ังเศส จากปารีสในฝร่ังเศส ทางรถไฟแยกไปสู่สเปน



และอีกสายหน่ึงแยกข้ึนไปสู่เบลเยีย่ม เยอรมนี โปแลนด ์จากโปแลนดข้ึ์นไปสู่เมืองเลนินกราด 
(Laningrad) แลว้อีกสายหน่ึงแยกไปออสเตรีย ยโูกสลาเวยี บลัแกเรียและตุรกี  
ทางรถไฟสายสแกนดิเนเวยีน ไดเ้ช่ือมกลุ่มประเทศ นอรเวย ์สวเีดน ฟินแลนดแ์ละเดนมาร์ก 
นอกจากนั้นทางรถไฟสายน้ียงัมีทางแยกจากฟินแลนดไ์ปเช่ือมเลนินกราด ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้ของทาง
รถไฟสาย ทรานส์ ไซบีเรียน (Trans – Siberian Express) ยาว 9,298.81 กิโลเมตร  
จากเมืองเลนินกราด ผา่นมอสโก (Moscow) ไปยงัเมืองวลาดิวอสตอ็ก (Vladivastok) ส าหรับทวปี
อ่ืนๆ ก็ไดพ้ฒันา เส้นทางรถไฟเช่ือมระหวา่งประเทศเช่นเดียวกนั  

หลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 (ค.ศ.1939-1945) ประเทศต่างๆ ไดพ้ฒันาการขนส่งทางรถไฟให้
มีประสิทธิภาพมากข้ึนกวา่เดิม พลงัขบัเคล่ือนรถไฟตามรางไดใ้ชพ้ลงังานไฟฟ้าแทนพลงังาน
น ้ามนั ท าใหส้ามารถแล่นไดเ้ร็วกวา่เดิม ในปี ค.ศ.1964 ไดเ้ปิดการเดินรถไฟ ชินกนัเซน 
(Shinkansen) ข้ึนเป็นคร้ังแรก ระหวา่งกรุงโตเกียวและโอซากา้ เน่ืองในมหกรรมกีฬาโอลิมปิค 
รถไฟชินกนัเซนแล่นระหวา่งเมืองทั้งสองระยะทาง 885 กิโลเมตร ในเวลา 3 ชัว่โมง 10 นาที 
ในขณะท่ีรถไฟแบบเก่าของญ่ีปุ่นแล่นในระยะทางดงักล่าวแลว้ใชเ้วลา 18 ชัว่โมง ในฝร่ังเศสได้
สร้างรถไฟ เต.เช.เว. (Train A Grande Vitesse) แล่นระหวา่งปารีส กบั ลียง และปารีส กบั มาร์เซย 
ในอตัราเร็วเฉล่ีย 282 กิโลเมตร/ชัว่โมง รถไฟดงักล่าวแล่นไดร้าบเรียบมาก “ขณะถือแกว้น ้าในมือ
น ้ายงัไม่กระฉอกออกจากปากแกว้” (Lundberg , 1985 :54)  
ในสหรัฐอเมริกา ไดส้ร้างทางรถไฟสาย แอมแทรก (Amtrak) ข้ึนในปี ค.ศ.1971 เพื่อเช่ือมเมืองต่าง 
ๆ ระหวา่งชายฝ่ังทะเลตะวนัออกกบัตะวนัตก ทางรถไฟสายแอมแทรกท่ีส าคญั เช่น จากเมืองชิคา
โกไปสู่เมืองซานดิเอโกและลอสแองเจลิส ฝ่ังทะเลดา้นตะวนัออกมีทางรถไฟสายแอมแทรกเช่ือม
ระหวา่งเมืองไมอาม่ีกบันิวยอร์ก และจากนิวยอร์กสายหน่ึงแยกไปฝ่ังวอชิงตนั ดี.ซี. อีกสายหน่ึง
แยกข้ึนไปฝ่ัง มอนทรีออล ในประเทศแคนาดา  

ในปัจจุบนันอกจากรถไฟท่ีมีอตัราความเร็วเพิ่มข้ึนกวา่เดิมแลว้ ความสะดวกสบายก็มี
เพิ่มข้ึนกวา่เดิม เพราะในรถไฟมีหอ้งนอนปรับอากาศ ห้องอาหาร และรายการบนัเทิงต่างๆ ดงันั้น
ผูโ้ดยสารท่ีช่ืนชอบกบัธรรมชาติสองขา้งทางรถไฟ ก็ยงันิยมการเดินทางประเภทดงักล่าวแลว้ 
พร้อมกบัการพฒันาเส้นทางรถไฟท่ีผา่นเขา้ไปยงัพื้นท่ีสูงเช่น ประเทศจีนพฒันาเส้นทางรถไฟไปสู่
ทิเบตเรียกวา่เส้นทางสายชิงไห่ - ทิเบต  

ทั้งน้ีเพราะการเดินทางโดยรถไฟ สะดวกสบาย เพลิดเพลิน ค่าโดยสารถูกกวา่เคร่ืองบิน 
และสามารถเดินทางเขา้ถึงยา่นใจกลางเมืองได ้เพราะสถานีรถไฟตั้งอยูใ่นจุดใจกลางของแต่ละ
เมือง ดงันั้นการขนส่งทางรถไฟ จึงเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับผูโ้ดยสารท่ีตอ้งการราคาประหยดั         
การเดินทางในระยะสั้นและไม่มีความเร่งรีบในเร่ืองของเวลา 

 
 



2.2 เส้นทางรถไฟทรานส์ไซบีเรียน (Trans-Siberian Railway) 
ทางรถไฟสายทรานส์-ไซบีเรียน (TSR, รัสเซีย: Транссибирская магистраль 

Transsibirskaya Magistral) เป็นสายรถไฟท่ียาวท่ีสุดในประเทศรัสเซีย ช่วยในการเช่ือมต่อระหวา่ง
กรุงมอสโก ไปยงัเขตตะวนัออกไกลและทะเลญ่ีปุ่น มีสายยอ่ยเช่ือมต่อไปยงัมองโกเลีย จีน และ
เกาหลีเหนือ ปัจจุบนัเช่ือมต่อระหวา่งกรุงมอสโกกบัเมืองวลาดีวอสตอค ตั้งแต่ ค.ศ. 1916 และก าลงั
วางแผนสร้างส่วนต่อขยายทางรถไฟสายทรานส์-ไซบีเรียน เร่ิมตน้การก่อสร้างเตม็เวลาอยา่งเป็น
ทางใน ค.ศ. 1891 โดยมีเซยเ์กย ์วติต ์อดีตรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั เป็นผูค้วบคุมการสร้าง 
รถไฟสายทรานส์-ไซบีเรียน สร้างผลประโยชน์ดา้นบวกใหแ้ก่เกษตรกรในไซบีเรีย เพื่ออ านวย
ความสะดวกในการขนส่งสินคา้ไปยงัภาคกลางของรัสเซียและใจกลางยโุรปอยา่งเป็นรูปธรรม เป็น
การคมนาคมท่ีมีอิทธิพลมากในประเทศ เช่นเดียวกนักบัการเดินเรือ รถไฟสายทรานส์-ไซบีเรียน มี
ส่วนช่วยในการอพยพประชาชนจากภาคตะวนัตกของรัสเซียและยเูครน โดยในช่วงระหวา่ง ค.ศ. 
1906-1914 เป็นช่วงท่ีมีการอพยพสูงสุด โดยมีผูโ้ดยสารกวา่ 4 ลา้นคน อพยพเขา้ไปในดินแดนไซบี
เรีย รถไฟส่วนใหญ่ จะจอดตามสถานีรายทางค่อนขา้งนอ้ย เพื่อใหก้ารเดินทางเร็วข้ึน อยา่งไรก็ตาม 
การเดินทางตอ้งใชเ้วลา 6-7 วนัเป็นอยา่งนอ้ย 
เมืองส าคญัท่ีทางรถไฟผา่นนั้น ไดแ้ก่ 

 มอสโก (0 กิโลเมตร เวลามาตรฐานมอสโก) 
 วลาดีมีร์ (210 กิโลเมตร (130 ไมล)์ เวลามาตรฐานมอสโก) 
 นิจนีนอฟโกรอด (461 กิโลเมตร (286 ไมล)์ 6 ชัว่โมง เวลามาตรฐานมอสโก) ริมแม่น ้า

โวลกา 
 คีรอฟ (917 กิโลเมตร (570 ไมล)์ 13 ชัว่โมง เวลามาตรฐานมอสโก) ริมแม่น ้ายาตกา 
 เปียร์ม (1,397 กิโลเมตร (868 ไมล)์ 20 ชัว่โมง เวลามาตรฐานมอสโก+2) ริมแม่น ้าคามา 
 ก่ึงกลางระหวา่งทวปียโุรปกบัเอเชีย (1,777 กิโลเมตร) แบ่งโดยใชอ้นุสาวรียสี์ขาว 
 เยคาเตรินบุร์ก (1,778 กิโลเมตร (1,105 ไมล)์ 1 วนั 2 ชัว่โมง เวลามาตรฐานมอสโก+2) ใน

เทือกเขายูรัล 
 ตูยเ์มน (2,104 กิโลเมตร) 
 ออมสค ์(2,676 กิโลเมตร (1,663 ไมล)์ 1 วนั 14 ชัว่โมง เวลามาตรฐานมอสโก+3) ริมแม่น ้า

อีร์ติช 
 โนโวซีบีสค ์(3,303 กิโลเมตร (2,052 ไมล)์ 1 วนั 22 ชัว่โมง เวลามาตรฐานมอสโก+3) ริม

แม่น ้าอ็อบ 
 ครัสโนยาสค ์(4,065 กิโลเมตร (2,526 ไมล)์ 2 วนั 11 ชัว่โมง เวลามาตรฐานมอสโก+4) ริม

แม่น ้าเยนีเซย ์
 ไตเชต (4,483 กิโลเมตร) 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9F&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%84%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A7%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%84%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%9A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%84%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%95&action=edit&redlink=1


 อีร์คุตสค ์(5,153 กิโลเมตร (3,202 ไมล)์ 3 วนั 4 ชัว่โมง เวลามาตรฐานมอสโก+5) ใกล้
ทะเลสาบไบคาล 

 อูลาน-อูเด (5,609 กิโลเมตร (3,485 ไมล)์ 3 วนั 12 ชัว่โมง เวลามาตรฐานมอสโก+5) ฝ่ัง
ตะวนัออกของทะเลสาบไบคาล 

 ชุมทางสายมองโกเลีย (5,622 กิโลเมตร) *(ทรานส์มองโกเลีย) 
 ชีตา (6,166 กิโลเมตร (3,831 ไมล)์ 3 วนั 22 ชัว่โมง เวลามาตรฐานมอสโก+6) 
 ชุมทางสายแมนจูเรีย (6,274 กิโลเมตร) *(ทรานส์แมนจูเรีย) 
 บีโรบิดจาน (8,312 กิโลเมตร (5,165 ไมล)์ 5 วนั 13 ชัว่โมง) 
 คาบารอฟสค ์(8,493 กิโลเมตร (5,277 ไมล)์ 5 วนั 15 ชัว่โมง เวลามาตรฐานมอสโก+7) ริม

แม่น ้าอามูร์ 
 อุสซูรีสค ์(9,147 กิโลเมตร) ชุมทางสายแมนจูเรียและเกาหลี 
 วลาดีวอสตอค (9,289 กิโลเมตร (5,772 ไมล)์ 6 วนั 4 ชัว่โมง เวลามาตรฐานมอสโก+7) ริม

มหาสมุทรแปซิฟิก 
 

2.3 ระเบียบขั้นตอนการเข้าเมืองและการรับรองเอกสารขอวซ่ีาสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ศูนยย์ืน่วซ่ีาสาธารณรัฐประชาชนจีน, (ม.ป.ป.) ไดใ้หค้  านิยามท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการเอกสาร
ขอวซ่ีาประเทศจีน  
1. สถานทูต หมายถึง สถานเอกอคัรราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน 
2. กงสุลใหญ่ หมายถึง สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
3. สถานบริการกงสุลอ่ืน ๆ  หมายถึง สถานกงสุลและหน่วยงานอ่ืนๆ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
4.  สถานกงสุล หมายถึงสถานทูต (และ / หรือ) สถานกงสุลใหญ่ (และ / หรือ) บริการกงสุลอ่ืน ๆ 
5.  ศูนยบ์ริการการขอวซ่ีาแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน  เป็นไปตามบทบญัญติัซ่ึงสอดคลอ้งกบัการ
บริการของสถานกงสุล เพื่อน าเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งไปใหห้น่วยงานด าเนินการ หน่วยงานท่ีบริการ
ดงักล่าว เรียกวา่ "ศูนยว์ซ่ีา" 
6.  ลูกคา้ คือผูท่ี้จะยืน่ใบสมคัรขอวซ่ีาจีนหรือหนงัสือรับรองของผูส้มคัรหรือบุคคลท่ีสามท่ีไดรั้บ
อนุญาตรวมถึง: บุคคลตวัแทนการท่องเท่ียวหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ 
7.  ขอ้มูลลูกคา้ หมายถึง เอกสารหรือกระดาษส่ืออิเล็กทรอนิกส์หรือรูปแบบอ่ืน ๆ ของวสัดุและ
ขอ้มูลท่ีลูกคา้ส่งไปยงัศูนยว์ซ่ีา เพื่อท่ีจะใหศู้นยว์ซ่ีาใหก้ารบริการท่ีจ าเป็น 
8.  ขอ้มูลส่วนบุคคล หมายถึงขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัลูกคา้แต่ละรายท่ีจะส่งเอกสารใบสมคัรท่ีอธิบาย
เก่ียวกบัตวัลูกคา้ รวมไปถึง ช่ือ เพศ วนัเดือนปีเกิด สถานท่ีเกิดสถานภาพ
สมรส สัญชาติ รายละเอียดหนงัสือเดินทาง หมายเลขโทรศพัท ์บนัทึกโรคประจ าตวั อาชญากรรม

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%84%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%AD%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%AA%E0%B8%84%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%84%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%84
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%81


ส่วนบุคคล บนัทึกท่ีอยูท่ี่บา้นท่ีท างาน ขอ้มูลสมาชิกครอบครัว  วดีิโอ  บนัทึกเสียง บนัทึกอีเมล ์ซ่ึง
อาจเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลความเป็นส่วนตวั 
9.  เวบ็ไซต ์หมายถึง เน้ือหาออนไลน์ ส่ือเฉพาะเพื่อใหก้ารเผยแพร่ขอ้มูลแบบฟอร์มใบสมคัร
ออนไลน์ การจองหอ้งพกัออนไลน์ การสอบถามสถานะและประเภทอ่ืน ๆ ของการบริการ
ออนไลน์ ท่ีอยูเ่วบ็ไซต ์www.visaforchina.org  
10. การบริการขั้นพื้นฐาน หมายถึง ศูนยว์ซ่ีาใหก้บัลูกคา้ท่ีมีวซ่ีาหรือโปรแกรมการรับรองบริการท่ี
เก่ียวขอ้งโดยตรง 
11. การขยายการบริการ หมายถึง การบริการพื้นฐานอ่ืน ๆ เพื่อความสะดวกของลูกคา้และทางศูนย์
วซ่ีาจ าท าการใหบ้ริการท่ีมากกวา่ปกติ 
12. ค่าธรรมเนียมวซ่ีา หมายถึง การก าหนดค่าใชจ่้ายใหก้บัลูกคา้โดยศูนยว์ซ่ีาตอ้งก าหนดให้
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานท่ีก าหนด ในนามของสถานทูตและสถานกงสุล และไม่จ  ากดัเฉพาะ
ค่าธรรมเนียมวซ่ีาหรือค่าธรรมเนียมวซ่ีาเร่งวซ่ีาด่วน 
13. ค่ารับรอง หมายถึง ศูนยว์ซ่ีาก าหนดค่าใชจ่้ายใหแ้ก่ลูกคา้ โดยใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานท่ี
ก าหนดจากทางสถานกงสุลและสถานทูต และไม่จ  ากดัเฉพาะค่ารับรองค่ารับรองเร่งรับรองด่วน
หรือค่าธรรมเนียม 
14. ค่าสมคัร หมายถึง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมค่าบริการจากทางศูนยว์ซ่ีาในการให้บริการขั้น
พื้นฐานใหก้บัลูกคา้และการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมค่าบริการน้ีไม่รวมถึงการใหบ้ริการส่วนต่อขยาย
ใหก้บัลูกคา้และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
15. เอกสารการรับรอง หมายถึง ลูกคา้จะส่งเอกสารท่ีจะใหท้ าการรับรองแก่ศูนย ์  วซ่ีาใหไ้ดรั้บการ
รับรองการใชง้านส าหรับการขอวซ่ีาจีนหรือใบรับรอง ซ่ึงลูกคา้ตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่า
รับรอง ค่าใชจ่้ายในการบริการและการเรียกคืนหนงัสือเดินทาง เคร่ืองมือไดรั้บการรับรองและ
เอกสารอ่ืน ๆจากศูนยว์ซ่ีาเท่านั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.visaforchina.org/


การบริการขั้นพื้นฐานของศูนยว์ซ่ีา 
1. แผนกตอ้นรับลูกคา้ ใหบ้ริการในดา้นการรับใบสมคัรและจดัเอกสารทุกประเภท ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการใหบ้ริการจากทางสถานกงสุล 
2. การด าเนินการเอกสารให้แก่ลูกคา้ รวมทั้งการป้อนขอ้มูลพื้นฐานของลูกคา้ระหวา่งศูนยว์ซ่ีาและ
สถานกงสุลเพื่อส่งมอบหนงัสือเดินทาง วซ่ีา เอกสารรับรองและขอ้มูลของลูกคา้ 
3. การหกัค่าธรรมเนียมวซ่ีาและค่าธรรมเนียมการรับรองเอกสารใหส้อดคลอ้งการราคาท่ีก าหนด
ไว ้ในการส่งกลบัหนงัสือเดินทาง วซ่ีาและใบรับรองเอกสารใหแ้ก่ลูกคา้ ในนามของสถานทูตและ
สถานกงสุล 
4. การรับรอง ถ่ายโอนขอ้มูลและการออกวซ่ีา ทางสถานกงสุลด าเนินการตามระยะเวลาท่ีไดแ้จง้
ก าหนดไว ้สามารถตรวจสอบไดท้างเวบ็ไซต์ โทรศพัท ์หอ้งโถงศูนยว์ซ่ีา หรืออีเมล์ โดยสอดคลอ้ง
กบันโยบายการใหบ้ริการ 
5. ควรทราบเป็นกรณีพิเศษดงัน้ี การตรวจสอบ การรับรอง การอนุมติั การปฏิเสธการขอวซ่ีา หรือ
การรับรองท่ีออกโดยวธีิอ่ืน เป็นกระบวนการท่ีสถานกงสุลและสถานทูตมีอ านาจหนา้ท่ีในการด า
เนิการอยูแ่ลว้ และไม่มีการใหภ้าระผกูพนัทางกฎหมายใดๆทั้งส้ินต่อลูกคา้ 
  
การรับวซ่ีาและการใหบ้ริการการรับรอง 
1. ขั้นตอนการอนุมติัและการรับรองวซ่ีา ทางสถานกงสุลจะออกวซ่ีาท่ีมีความสอดคลอ้งกบั
กฎหมายและกฎระเบียบท่ีถูกตอ้งของประเทศจีน ไม่วา่จะเป็น ระยะเวลาพ านกั เวลาในการ
เดินทาง จ านวนคร้ังท่ีเดินทาง การออกใบรับรอง และไมว่า่ทางสถานกงสุลจะท าการออกหรือไม่
ออกวซ่ีาใหแ้ก่ลูกคา้ ลูกคา้ก็ยงัคงจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าบริการตามท่ีก าหนดไวต้ามเดิม 
2. ลูกคา้สามารถติดต่อปรึกษาศูนยว์ซ่ีาไดผ้า่นทางเวบ็ไซตห์รือทางโทรศพัท ์ลูกคา้ควรทราบวา่ การ
ใหบ้ริการปรึกษาจากทางเจา้หนา้ท่ีนั้น ไม่มีการเสียค่าบริการใดๆทั้งส้ิน  เพื่อใหลู้กคา้เกิดความ
เขา้ใจและแกปั้ญหาได ้และขอ้มูลท่ีใหป้รึกษานั้นอาจจะค่อนขา้งท่ีจะจ ากดั เฉพาะไปในทางดา้น
การยืน่ขอวซ่ีาและการรับรองต่างๆและไม่มีสถานการณ์ใดทั้งส้ินท่ีจะท าใหเ้กิดภาระทางกฎหมาย
ต่อลูกคา้ 
3. การยืน่ขอวซ่ีานั้น ขอ้มูลของลูกคา้จะตอ้งมีการรับรองและเอกสารขอ้มูลท่ีลูกคา้ส่งไปจะตอ้งเป็น
ความจริงเช่ือถือไดแ้ละสมบูรณ์ ลูกคา้จะตอ้งยอมรับวา่ การท่ีศูนยว์ซ่ีารับเอกสารขอ้มูลของลูกคา้
ไปนั้น  
ไม่ไดห้มายความวา่ ขอ้มูลเหล่านั้นเพียงพอแลว้ ทางศูนยว์ซ่ีามีสิทธ์ิเรียกเอกสารอยา่งอ่ืนเพิ่ม กรณี
เพิ่มเติม ตามท่ีจ าเป็น หรืออาจจะมีการเรียกท่ีมาสัมภาษณ์ท่ีศูนยว์ซ่ีา 
4. เม่ือลูกคา้ไดรั้บวซ่ีาจากทางศูนยว์ซ่ีาแลว้ ควรตรวจสอบเน้ือหาและความถูกตอ้งให้ถ่ีถว้น หาก
พบวา่มีขอ้ผดิพลาด ควรรีบแจง้ทางศูนยว์ซ่ีา เพื่อท่ีทางศูนยว์ซ่ีาจะไดด้ าเนินการแกไ้ขใหเ้ร็วท่ีสุด 



5. เม่ือลูกคา้ไดรั้บเอกสารการรับรองแลว้ ควรตรวจสอบเน้ือหาและความถูกตอ้งใหถ่ี้ถว้น หากเกิด
ขอผดิพลาด ควรรีบแจง้ศูนยว์ซ่ีา เพื่อท่ีทางศูนยว์ซ่ีาจะไดด้ าเนินการแกไ้ขหรือปรับเปล่ียนต่ออายุ
การรับรองใหแ้ก่ท่าน และถา้หากขอ้ผดิพลาดนั้นมีสาเหตุมาจากตวัลูกคา้เอง ทางศูนยว์ซ่ีาจะเก็บ
ค่าธรรมเนียมบริการเพิ่ม 
6. เพื่อใหท้างลูกคา้มัน่ใจในประสิทธิภาพ ความปลอดภยัและการคุณภาพ 
การบริการ ทางศูนยว์ซ่ีาไดติ้ดตั้งระบบตรวจสอบและระบบการบนัทึกขอ้มูลทางโทรศพัท ์เพื่อท า
การเก็บบนัทึกขอ้มูลของลูกคา้ไว ้ซ่ึงลูกคา้ทราบและเห็นดว้ยกบัระเบียบดงักล่าว 
7. หากทางศูนยว์ซ่ีาจะแจง้เตือนลูกคา้เร่ืองเอกสารหมดอายุ ลูกคา้ตอ้งรับวซ่ีาและหนงัสือเดินทาง
ไปก่อนท่ีวซ่ีาและหนงัสือเดินทางจะหมดอาย ุโดยทางศูนยว์ซ่ีาจะไม่รับเอกสารทั้งคู่ไวเ้ป็นภาระใน
การดูแลเอกสารท่าน โดยหากหนงัสือเดินทางหมดอายุ ทางสถานกงสุลมีสิทธ์ิท่ีจะตดัสินใจออก
หรือไม่ออกวซ่ีาใหท้่าน ภายในระยะเวลา 365 วนั และทางศูนยว์ซ่ีาก็จะด าเนินการตามนั้น  ลูกคา้
ควรจะไดรั้บการรับรองโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได ้หากลูกคา้คา้งยอดช าระค่าธรรมและ
ค่าบริการ ทางศูนยว์ซ่ีาจะไปเก็บไวใ้หเ้ป็นภาระแก่ทางศูนย ์ 
โดยศูนยด์ าเนินการยกเลิกวซ่ีา ภายในระยะเวลา 365 วนั  โดยทางศูนยว์ซ่ีามีสิทธ์ิท่ีจะยืน่เอกสารท่ี
เก่ียวขอ้งและใบรับรองใหท้างสถานกงสุล และทางสถานกงสุลจ าเป็นตอ้งด าเนินการตาม
สถานการณ์ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การป้องกนัขอ้มูลส่วนตวั 
1. ลูกคา้ยอมรับและยนืยนัท่ีจะส่งขอ้มูลส่วนตวัใหก้บัศูนยว์ซ่ีาใบระบบออนไลน์ ไม่วา่จะส่งเอง
หรือทางหน่วยงาน บุคคลท่ีสามด าเนินการส่งให ้โดยทั้งสองฝ่ายสามารถเก็บรักษา ส่ง
ขอ้มูล ด าเนินการหรือใชง้านขอ้มูลได ้
2. เพื่อการด าเนินการยืน่ขอวีซ่าและการรับรองจากศูนยว์ีซ่าของลูกคา้เอกสาร     ใบสมคัรและ
ขอ้มูลส่วนตวัท่ีลูกคา้ส่งมานั้น จะถูกรวมรวมและป้อนเขา้สู่ระบบ 
3. ลูกคา้สามารถด าเนินการต่างๆ ผา่นทางเวบ็ไซต ์อีเมล ์แฟกซ์ เอกสารใบสมคัร (หนงัสือเดินทาง
และรูปถ่าย) การกรอกขอ้มูลในระบบออนไลน์ การนดัจองออนไลน์และการสอบตรวจสอบ
สถานะ โดยระบบจะท าการตรวจสอบและบนัทึกขอ้มูลท่ีท่านป้อนเขา้ไป 
4. ขอ้มูลส่วนบุคคลจะถูกส่งไปยงัศูนยว์ซ่ีาผา่นช่องทางท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิและทางสถานกงสุลอาจจะ
ถ่ายขอ้มูลนั้นโอนออกนอกประเทศไปยงัประเทศลูกคา้จะพ านกัและท าการเก็บรักษา เช่นส่งไปยงั
สาธารณรัฐประชาชนจีน 
5. ขอ้มูลส่วนบุคคล ไม่วา่จะเป็น วดีิโอ บนัทึกเสียง และขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ อาจมีความจ าเป็นเม่ือ
ศูนยว์ซ่ีาตอ้งการใช ้ (เป็นผลมาจากรัฐบาลทอ้งถ่ินท่ีมีการร้องขอหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งหรือตอ้งการ
การตรวจสอบภายในบริการอ่ืนๆ ) ซ่ึงแยกตามการใชง้าน 
6. เอกสารขอ้มูลท่ีลกคา้ส่งมาในรูปแบบกระดาษ จะถูกส่งต่อไปยงัสถานกงสุลเพื่อเก็บบนัทึก
ไว ้ศูนยว์ซ่ีาจะใชรู้ปแบบทางกายภาพหรืออิเล็กทรอนิกส์ในการส่งขอ้มูลของลูกคา้และจะใช้
มาตรการท่ีเหมาะสมเพื่อป้องกนัการเปิดเผยของการจดัการขอ้มูลของลูกคา้และการใชง้านไม่ไดรั้บ
อนุญาต เพื่อใหแ้น่ใจวา่มีการใชง้านขอ้มูลในทางท่ีเหมาะสม 
7. การด าเนินการส่ง การไดม้า การเก็บรักษา การจดัการ และการใชข้อ้มูลลูกคา้ของศูนยว์ซ่ีาข้ึนอยู่
กบัขอ้ก าหนดทางกฎหมายของทอ้งถ่ินนั้นๆ โดยทั้งหมดน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อตอบสนองความ
รับผดิชอบตามกฎหมายและรวมถึงภาระหนา้ท่ีของศูนยว์ซ่ีา ซ่ึงไม่จ  ากดัเฉพาะการยืน่ขอวซ่ีาจีน
และไดรั้บการรับรองเอกสาร 
8. ศูนยว์ซ่ีาจะใชม้าตรการท่ีเหมาะสมเพื่อป้องกนัความปลอดภยัของขอ้มูลของลูกคา้และเอกสาร
ส่วนบุคคล แต่จะไม่ด าเนินการดงักล่าวหากสาเหตุนั้นอนัเกิดมาจากภยัพิบติัทางธรรมชาติ และการ
กระท าอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบัอุบติัเหตุและการโจรกรรม 
  
 
 
 
 
 



การรับผดิชอบ 
1. หากหนงัสือเดินทางและเอกสารท่ีลูกคา้ส่งมาสูญหายหรือเสียหายระหวา่งการเก็บรักษาในศูนย ์ 
วซ่ีา ทางศูนยว์ซ่ีาจะด าเนินการสมคัรท าหนงัสือเดินทางใหใ้หม่และเร่ืองของราคา ตราประทบั
ต่างๆ จะถูกเก็บในราคาปกติ โดยลูกคา้ตอ้งช าระค่าบริการเอง เน่ืองจากทางศูนยว์ซ่ีาไดก้ล่าวไว้
ขา้งตน้แลว้วา่จะไม่ท าการรับผดิชอบใดๆ 
2. ลูกคา้จะตอ้งส่งใบสมคัรขอวซ่ีาหรือเอกสารการรับรองใหส้อดคลอ้งกบัการเตรียมการท่ี
เหมาะสมส าหรับการเดินทางหรือการใชเ้วลาท่ีก าหนด เน่ืองจากลูกคา้ท่ีจะส่งใบสมคัรในกรณีท่ี
เวลาท่ีไม่เหมาะสม จะท าใหมี้ผลต่อการด าเนินเร่ือง และทางศูนยว์ซ่ีาจะไม่ท าการรับผดิชอบใดๆ
ทั้งส้ิน 
3. หากลูกคา้สมคัรใจท่ีจะส่งใบสมคัรขอวซ่ีาโดยทางไปรษณียห์รือส่งจดหมาย ทางศูนยว์ซ่ีาจะส่ง  
วซ่ีาและหนงัสือเดินทางคืนแก่ลูกคา้ทางไปรษณีย ์หาดเกิดความล่าชา้ สูญหายหรือส่งผดิ ทางศูนย ์ 
วซ่ีาจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 
4. ภายใตข้อบเขตท่ีกฎหมายก าหนดไว ้ทางศูนยว์ซ่ีาไม่รับการด าเนินการวซ่ีาอ่ืนๆหรือบริการอ่ืนๆ
ท่ีไม่เก่ียวขอ้งและในขอ้ตกลงไดอ้ธิบายไวอ้ยา่งชดัแจง้แลว้ในเร่ืองของการรับประกนั ในส่วนของ
การยกเวน้ทางกฎหมายในเร่ืองการรับประกนัหรือเง่ือนไขบางอยา่ง  
(ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกวา่ "ขอ้ตกลงโดยนยั") หากศูนยว์ซ่ีาผดิขอ้ดงักล่าว 
 ("ขอ้ก าหนดโดยนยั") ถือวา่ละเมิด โดยจะตอ้งรับผดิและมีสิทธิเลือกท่ีจะรับผดิชอบส าหรับวธีิการ
ในการอยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อไปน้ี 
1. ใหบ้ริการรับการสมคัรใหม่อีกคร้ัง หรือ 
2. ออกค่าใชจ่้ายในการใหบ้ริการคร้ังใหม่ หรือ 
3. ลูกคา้จ่ายค่าบริการใหก้บัหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีใหบ้ริการ  
(ตอ้งแสดงหลกัฐานการช าระเงิน) 
5. ลูกคา้รับทราบและยอมรับวา่ทางศูนยว์ซ่ีาจะไม่รับผดิชอบใดๆ ไม่วา่กรณีท่ีเก่ียวขอ้งและไม่
เก่ียวขอ้ง ไม่วา่จะเป็น การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ หรือเกิดความสูญเสียของวซ่ีา อนัไม่วา่จะเกิด
จากผูจ้ดัการศูนยว์ซ่ีา เจา้หนา้ท่ีศูนยว์ซ่ีา ลูกคา้ศูนยว์ซ่ีา หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
6. การด าเนินการทางกฎหมายตอ้งด าเนินการโดยเจา้หนา้ท่ีทางกฎหมายของประเทศเจา้ของวซ่ีา ไม่
วา่จะเกิดเร่ืองใกลเ้คียงกบัประเทศใดก็แลว้แต่ จะตอ้งด าเนินการโดยศูนยว์ซ่ีาประเทศเจา้ของวซ่ีา
นั้น 
 
 
 
 



บทบญัญติัขอ้อ่ืนๆ 
1. ทางศูนยว์ซ่ีาอาจจะยกเลิก แกไ้ข หรือถอนถอดการบริการบางส่วน โดยไม่ไดแ้จง้ท่านก่อน ถา้
ลูกคา้ไม่เห็นดว้ยกบัการเปล่ียนแปลงเง่ือนไข ลูกคา้สามารถท าการปฏิเสธไดท่ี้ศูนยบ์ริการวซ่ีา 
2. ลูกคา้ตกลงและรับทราบวา่ไดอ่้านท าความเขา้ใจและยอมรับเง่ือนไขทั้งหมดของขอ้ตกลงน้ี 
   
ขอ้มูลการท ารับรองเอกสาร 
ขั้นตอนการเตรียมเอกสาร 
ส าหรับบุคคลทัว่ไป หรือพลเมืองจีนท่ีประสงคจ์ะท าการรับรองเอกสาร จะตอ้งเตรียมเอกสาร
ดงัต่อไปน้ี 
1. น าเอกสารท่ีตอ้งการรับรอง ไปท าการรับรองเอกสารท่ีกระทรวงการต่างประเทศของไทยก่อน 
2. เอกสารท่ีผา่นการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศของไทย สามารถน ามายืน่รับรองเอกสาร
เพื่อน าไปใชท่ี้ประเทศจีนได ้โดยยืน่ผา่นทางศูนยว์ซ่ีาจีน 
 
เอกสารท่ีใชใ้นการขอรับรองเอกสาร 
1. กรอกแบบฟอร์มค าขอรับรองเอกสาร 1ชุด 
2. เอกสารท่ีผา่นการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศของไทย 
ทั้งตวั  จริง และส าเนา 
3. หนงัสือเดินทาง หรือบตัรประชาชน ทั้งจริง และส าเนา 
4. หากมิไดม้าท าการยืน่เอกสารดว้ยตนเอง จะตอ้งท าหนงัสือมอบอ านาจเป็นภาษาองักฤษหรือ
ภาษาจีน พร้อมทั้งแนบเอกสารหนงัสือเดินทาง หรือบตัรประชาชน ทั้งตวัจริงและส าเนาของผูรั้บ
มอบอ านาจดว้ย 
5. เจา้หนา้ท่ีอาจมีการเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมตามแต่กรณี 
 
 ขอ้ควรระวงั 
1.  เอกสารท่ีน ามารับรองใน 1 ชุด นั้นจะตอ้งมีเน้ือหาเดียวกนั หรือสอดคลอ้งกนั หากในเอกสาร 1 
ชุด นั้นมีเน้ือหาไม่สอดคลอ้งกนั จะไม่สามารถท าการรับรองเอกสารได ้
2. เอกสารท่ีออกโดยประเทศจีน เช่น หนงัสือเดินทาง หนงัสือจดทะเบียนการคา้  เป็นตน้ จะไม่
สามารถท าการรับรองเอกสารได ้
3. เอกสารท่ีมีเน้ือหาขดัต่อกฎหมายประเทศจีน จะไม่สามารถท าการรับรองเอกสารได ้
4. สถานทูตจีนจะท าการรับรองเอกสารก็ต่อเม่ือ เอกสารนั้นจะตอ้งผา่นการรับรองพร้อมทั้ง
ประทบัตรา และ ลงลายช่ือจากเจา้หนา้ท่ีของกระทรวงการต่างประเทศของไทยเท่านั้น และทาง
ศูนยว์ซ่ีาจีนจะไม่รับผิดชอบต่อเน้ือหาในเอกสารใดๆทั้งส้ิน 



5. เอกสารท่ีผา่นการรับรองทั้งกระทรวงการต่างประเทศของไทย และสถานทูตจีน จะตอ้งคงอยูใ่น
สภาพเดิมเท่านั้นหากผูย้ืน่ค  าร้องท าการแกไ้ข แกะออก หรือเยบ็รวมกบัเอกสารอ่ืน ทางศูนยว์ซ่ีาจีน
จะไม่รับผดิชอบต่อความเสียหายใดๆทั้งส้ิน 
 
2.4 ความสัมพนัธ์ทวภิาคีและความตกลงระหว่างประเทศไทยกบัมองโกเลยี 

กรมเอเชียตะวนัออก กระทรวงการต่างประเทศ. (2557) ไดใ้หค้  านิยามของความสัมพนัธ์
ทวภิาคี หมายถึง ความสัมพนัธ์สองฝ่าย (bilateralism) เป็นรูปแบบการด าเนินความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ประเทศท่ีแพร่หลายมากท่ีสุด เน่ืองจากมีความคล่องตวัสูง เม่ือเทียบกบัการด าเนิน ความสัมพนัธ์
หลายฝ่าย (multilateralism) และผลท่ีเกิดข้ึนมีความย ัง่ยนืเน่ืองจากอยูบ่นพื้นฐานของความยนิยอม
พร้อมใจ และการยอมรับระหวา่งกนั เม่ือเทียบกบัการด าเนิน ความสัมพนัธ์ฝ่ายเดียว (unilateralism) 
ความสัมพนัธ์ทวภิาคี สามารถครอบคลุมมิติต่าง ๆ ไดอ้ยา่งกวา้งขวาง ทั้งความมัน่คง การเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม โดยเคร่ืองมือด าเนินความสัมพนัธ์ทวภิาคีมีอยูห่ลากหลาย ตั้งแต่การตก
ลงท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร เช่น สนธิสัญญา ขอ้ตกลง บนัทึกความเขา้ใจ ไปจนถึงการแลกเปล่ียนการ
เยอืน การหารือสองฝ่าย การประชุมร่วมกนั 
กรมเอเชียตะวนัออก กระทรวงการต่างประเทศ. (2557) ไดใ้หค้  านิยามของความตกลงระหวา่ง
ประเทศ หมายถึง เอกสารหรือตราสารท่ีตั้งแต่สองฝ่ายข้ึนไปท าขอ้ตกลงร่วมกนัในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง
วา่ แต่ละฝ่ายจะปฏิบติัอยา่งหน่ึงอยา่งใดระหวา่งกนั โดยอาจจดัท าระหวา่งรัฐกบัรัฐ หรือระหวา่งรัฐ
กบัองคก์ารระหวา่งประเทศ หรือระหวา่งองคก์ารระหวา่งประเทศกบัองคก์ารระหวา่งประเทศ หรือ
ระหวา่งหน่วยงานภายในประเทศกบัหน่วยงานต่างประเทศ ก็ได ้ ความตกลงระหวา่งประเทศท่ี
จดัท าข้ึนระหวา่งรัฐกบัรัฐ หรือระหวา่งรัฐกบัองคก์ารระหวา่งประเทศ หรือระหวา่งองคก์าร
ระหวา่งประเทศกบัองคก์ารระหวา่งประเทศ อาจมีสถานะเป็นสนธิสัญญา (treaty) ท่ีมีผลผกูพนั
ภายใตบ้งัคบัของกฎหมายระหวา่งประเทศก็ได ้ข้ึนกบัเจตนาของภาคี ทั้งน้ี “สนธิสัญญา (Treaty)” 
เป็นช่ือเรียกโดยทัว่ไป ซ่ึงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยไดใ้ชค้  าวา่ “หนงัสือสัญญา” ซ่ึง
หมายถึงสนธิสัญญาตามกฎหมายระหวา่งประเทศนัน่เอง สนธิสัญญาอาจใชช่ื้อเรียกอ่ืนไดห้ลายช่ือ 
เช่น ความตกลง (Agreement) พิธีสาร (Protocol) บนัทึกความเขา้ใจ (Memorandum of 
Understanding – Mou) บนัทึกความตกลง (Memorandum of Agreement) หนงัสือแลกเปล่ียน 
(Exchange of Notes) ขอ้ตกลง (Arrangement) เป็นตน้ 
 
 
 
 
 



ภาพรวมความสัมพนัธ์ทวภิาคีกบัระหวา่งประเทศไทยและมองโกเลีย 
กรมเอเชียตะวนัออก กระทรวงการต่างประเทศ. (2557) กล่าววา่ไทยสถาปนาความสัมพนัธ์

ทางการทูตกบัมองโกเลีย เม่ือวนัท่ี 5 มีนาคม 2517 โดยก าหนดใหส้ถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุง
ปักก่ิง มีเขตอาณาครอบคลุมมองโกเลีย และแต่งตั้งใหเ้อกอคัรราชทูต ณ กรุงปักก่ิง ด ารงต าแหน่ง
เอกอคัรราชทูต ณ กรุงอูลานบาตอร์อีกต าแหน่งหน่ึง ส าหรับฝ่ายมองโกเลียในช่วงแรกไดแ้ต่งตั้งให้
เอกอคัรราชทูตมองโกเลีย ณ เวยีงจนัทน์ ด ารงต าแหน่งเอกอคัรราชทูตมองโกเลียประจ าประเทศ
ไทยอีกต าแหน่งหน่ึง  ต่อมาเม่ือวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2543 มองโกเลียไดเ้ปิดสถานเอกอคัรราชทูต
ประจ าประเทศไทยข้ึน มีนาย Luvsandorj Bayart เป็นเอกอคัรราชทูตมองโกเลียคนแรก 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งไทยกบัมองโกเลียโดยทัว่ไปด าเนินไปอยา่งราบร่ืน แมม้องโกเลียไม่ใช่
ประเทศส าคญัในเชิงยทุธศาสตร์ของไทย และสองฝ่ายยงัไม่มีความร่วมมือท่ีเขม้ขน้ระหวา่งกนั แต่
ไทยและมองโกเลียพยายามรักษาการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกนัเพื่อเป็นช่องทางการหารือและ
แลกเปล่ียนขอ้คิดเห็นอยา่งต่อเน่ือง โดยไทยใหค้วามส าคญัในการใหค้วามช่วยเหลือเพื่อการพฒันา
แก่มองโกเลีย โดยค านึงวา่มองโกเลียเป็นประเทศดอ้ยพฒันาท่ีไม่มีทางออกทะเล และนกัลงทุนไทย
เร่ิมรุกเขา้ไปลงทุนท่ีมองโกเลีย โดยเฉพาะในสาขาเหมืองแร่ในช่วง 1-2 ปีท่ีผา่นมามองโกเลีย 
สนบัสนุนไทยดว้ยดีในเวทีระหวา่งประเทศ และใหค้วามส าคญัต่อประเทศไทย ในฐานะท่ีเป็น
ประเทศท่ีประสบความส าเร็จดา้นการพฒันาทางเศรษฐกิจ และมีบทบาทโดดเด่นในเวทีระหวา่ง
ประเทศ จึงประสงคจ์ะแลกเปล่ียนประสบการณ์เพื่อน าไปประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาประเทศ รวมทั้ง
ตอ้งการใหไ้ทยเป็นพนัธมิตรกบัมองโกเลียในกรอบความร่วมมือต่าง ๆ 
 
ความตกลงระหวา่งประเทศไทยและมองโกเลีย 
1. ความตกลงดา้นการคา้และความตกลงวา่ดว้ยการจดัตั้งคณะกรรมาธิการร่วมวา่ดว้ยความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจและการคา้   
ลงนามเม่ือวนัท่ี 5 มีนาคม 2517 
2. ความตกลงยกเวน้การตรวจลงตราส าหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางทูตและราชการ  
ลงนามเม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2537 
3. ความตกลงดา้นการบิน  
ลงนามเม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2537 
4. บนัทึกความเขา้ใจความร่วมมือกระทรวงสาธารณสุขไทย-มองโกเลีย เพื่อส่งเสริมความร่วมมือท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการสาธารณสุข และการแลกเปล่ียนบุคลากร แพทย ์และผูเ้ช่ียวชาญระหวา่งกนั  
ลงนามเม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2537 
5. พิธีสารความร่วมมือระหวา่งกระทรวงการต่างประเทศไทย-มองโกเลีย  
ลงนามเม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2548 



6. ความตกลงการเวน้การเก็บภาษีซอ้นและการป้องกนัการเล่ียงรัษฎากรในส่วนท่ีเก่ียวกบัภาษีเก็บ
จากเงินได ้ 
ลงนามเม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม 2549 
7. ความตกลงความร่วมมือทางวฒันธรรม  
ลงนามเม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม 2549 
8. ความตกลงความร่วมมือดา้นการท่องเท่ียว  
ลงนามเม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 2549 
9. ความตกลงยกเวน้การตรวจลงตราหนงัสือเดินทางธรรมดา  
ลงนามเม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2550 
 
2.5 ระเบียบกฎเกณฑ์และเอกสารในการท่องเทีย่วประเทศรัสเซีย 

สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงมอสโก (2560) กล่าววา่การเดินทางเขา้มาในรัสเซียก็
เช่นเดียวกนักบัการเดินทางไปประเทศอ่ืนๆ จ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีควรจะมีการเตรียมพร้อมตั้งแต่ก่อน
ออกเดินทาง การหาขอ้มูลต่างๆ ของประเทศรัสเซียโดยทัว่ไป เช่น สภาพอากาศและอุณหภูมิ ท่ีตั้ง
ของเมือง และขอ้มูลอ่ืนๆในกรณีฉุกเฉิน ฯลฯ ไวแ้ต่เน่ินๆ เผือ่เกิดปัญหาต่างๆ เราจะสามารถเตรียม
รับสถานการณ์ไดท้นัท่วงที 
ขอ้ควรปฏิบติัเม่ือเดินทางถึงประเทศรัสเซีย 
1. จดท่ีอยูแ่ละหมายเลขโทรศพัทข์องบริษทัและสถานเอกอคัรราชทูตฯ 
ติดตวัเอาไวต้ลอดเวลาเม่ือเดินทาง 
2. รีจิสเตอร์ หรือลงทะเบียนพ านกัของบุคคลต่างดา้ว 
ภายในสามวนัหลงัจากท่ีท่านเดินทางมาถึง 
3. ส าเนาหนงัสือเดินทาง บตัรประจ าตวัประชาชน 
ส าเนาวซ่ีา และรีจิสเตอร์เอาไวก้บัตวัอยา่งนอ้ย 1 ชุด 
ในกรณีเม่ือเกิดการสูญหายจะไดมี้ส าเนาเพื่อใชใ้นการด าเนินการต่อไป 
4. หมัน่ตรวจสอบวซ่ีาของตนเองอยูเ่สมอ หากวซ่ีาขาดอาย ุ
ท่านอาจจะถูกปรับ จ าคุก และ/หรือถูกส่งตวักลบัประเทศไทยได ้
5. ผูท่ี้เดินทางมาอยูใ่นรัสเซียเป็นเวลานานๆ ควรรายงานตวัไวท่ี้สถานเอกอคัรราชทูตและแจง้การ
เปล่ียนแปลงขอ้มูลเพื่อการติดต่อทุกคร้ัง เพื่อท่ีทางสถานเอกอคัรราชทูตฯ หรือสถานกงสุลจะได้
สามารถติดต่อท่านได ้ในยามฉุกเฉินและจดัท าทะเบียนคนไทยเพื่อใหก้ารช่วยเหลือในกรณีต่างๆ 
  
 
 



Immigration Card 
  สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงมอสโก (2560) กล่าววา่เม่ือเดินทางมาถึงประเทศรัสเซีย การ
ผา่นขา้มพรมแดนเขา้มาไม่วา่จะจากประเทศไทยโดยตรง หรือผา่นจากประเทศอ่ืนนั้น ตอ้งมี
เอกสารส าคญัคือ เป็นหลกัฐานยนืยนัวา่ ชาวต่างชาติผูน้ั้นขา้มพรมแดนเขา้มาอยา่งถูกกฎหมาย ตาม
ประมวลกฎหมายสหพนัธรัฐรัสเซียมาตราท่ี 30 ขอ้ท่ี 3 ลงวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2002 ฉบบัท่ี 115-fz 
ไดก้ล่าวถึงสถานะของชาวต่างชาติท่ีเขา้มาในประเทศรัสเซีย โดยระบุวา่ “ชาวต่างชาติท่ีเขา้มาใน
รัสเซียจะตอ้งกรอกใบขอเขา้เมือง พร้อมแนบเอกสารอ่ืนๆ ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของ
ชาวต่างชาติผูน้ั้น เพื่อแสดงเอกสารดงักล่าวใหก้บัเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง เพื่อขอผา่นชายแดน
เขา้ประเทศ ในระหวา่งท่ีเดินทางออกนอกประเทศชาวต่างชาติผูน้ั้นจะตอ้งคืนใบขอเขา้เมืองใหก้บั
เจา้หนา้ท่ี ณ ด่านตรวจคนเดินทางออกนอกประเทศ เจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองมีหนา้ท่ีประทบัตรา
สัญลกัษณ์ ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงการเขา้มาในประเทศรัสเซีย และประทบัตราการเดินทางออกนอก
ประเทศรัสเซียของบุคคลผูน้ั้น”  
ใบกรอกขอเขา้เมือง เป็นเอกสารท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงการเดินทางเขา้มาในสหพนัธรัฐรัสเซียเป็น
ระยะเวลาชัว่คราวของชาวต่างชาติ ลกัษณะของใบขอเขา้เมืองจะมี 2 ส่วน มีขนาด 85x125 ม.ม. 
ตวัหนงัสือเขียนเป็นภาษาองักฤษและรัสเซีย การกรอก ตอ้งกรอกตวัหนงัสือใหช้ดัเจน ใบกรอกขอ
เขา้เมืองนั้นจะไดรั้บก่อนท่ีผา่นด่านตรวจคนเขา้เมืองเสมอ และถือเป็นเอกสารส าคญัท่ีบุคคล
ต่างชาติขาดมิได ้

 

 

ภาพท่ี 2.1  ตวัอยา่งใบขอเขา้เมืองประเทศรัสเซีย 
ท่ีมา https://travel.thaiza.com/tips/272059/ 



 
ชาวต่างชาติท่ีขอเขา้เมืองจะตอ้งกรอกใบขอเขา้เมืองทั้งส่วน A และส่วน B โดยปราศจากการขีดฆ่า
หรือแกไ้ขใดๆ ทั้งส้ิน ใบขอเขา้เมืองส่วน A เจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองจะเป็นผูเ้ก็บไว ้และคืนส่วน 
B ใหก้บัผูเ้ดินทาง และผูเ้ดินทางเขา้ประเทศรัสเซียจะตอ้งเก็บใบขอเขา้เมืองไวก้บัตวัตราบเท่าท่ียงั
อาศยัอยูใ่นรัสเซีย และจะตอ้งคืนใหก้บัเจา้หนา้ท่ี ณ ด่านตรวจคนเดินทางผา่นแดน เม่ือเดินทางออก
นอกประเทศรัสเซีย 
ทั้งน้ีใหเ้ก็บใบขอเขา้เมืองไวใ้หดี้ เน่ืองจากจะตอ้งคืนเม่ือผา่นด่านตรวจออกจากประเทศรัสเซีย 
เพราะหากไม่มีจะถูกเอาผดิทางกฎหมายได ้หากเป็นไปไดค้วรท าส าเนาเก็บไวใ้ชใ้นกรณีฉุกเฉิน 
การท ารีจิสเตอร์ (ลงทะเบียนวซ่ีา) 

ตามประมวลกฎหมายสหพนัธรัฐรัสเซีย มาตราท่ี 20 ลงวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2006 N109- F3 
วา่ดว้ยการเขา้ประเทศของชาวต่างชาติและผูไ้ร้สัญชาติท่ีเขา้มาในสหพนัธรัฐรัสเซียเป็นการชัว่คราว 
จะตอ้งท าการลงทะเบียนวซ่ีาของตนเองภายในระยะเวลา 7 วนัท าการ นบัตั้งแต่วนัท่ีเดินทางมาถึง 
ทนัทีท่ีท่านเดินทางมาถึงรัสเซีย ท่านจะตอ้งด าเนินการลงทะเบียนวซ่ีาของตน 
ในการท ารีจิสเตอร์หรือลงทะเบียนวซ่ีานั้นเป็นการแจง้ท่ีอยูท่ี่แน่นอนใหก้บัทางฝ่ายทางการของ
รัสเซียไดท้ราบ ท่ีอยูด่งักล่าวคือสถานท่ีท่ีท่านเดินทางมาถึง เช่น โรงแรม บา้นพกั หรือสถานท่ีอ่ืน 
รวมทั้งบา้นพกัเพื่อนฝงู หรือบา้นพกัท่ีมีผูเ้อ้ือเฟ้ือใหท้่านอาศยัอยู ่ทั้งน้ีไม่วา่ท่านจะเดินทางเขา้มา
ในประเทศรัสเซียดว้ย 
วซ่ีาประเภทใดก็ตาม จ าเป็นท่ีจะตอ้งลงทะเบียนวซ่ีา โดยปกติแลว้หากพกัท่ีโรงแรม ทางโรงแรมจะ
เป็นผูจ้ดัการให ้หากเป็นการเดินทางเขา้มาท างาน ทางบริษทัควรเป็นผูด้  าเนินการจดทะเบียนวซ่ีา 
แต่อยา่งไรก็ตามท่านจะตอ้งสอบถามกบัทางบริษทัเพื่อความแน่ใจวา่ไดด้ าเนินการดงักล่าวหรือไม่ 
เพราะหากไม่มีการลงทะเบียนวซ่ีาดงักล่าว ถือวา่ไดท้  าผดิต่อกฎหมายรัสเซีย และเส่ียงต่อการ
ด าเนินการตามกฎหมาย เช่น ขงัคุก และหรือ ปรับ เป็นตน้ 
ลกัษณะของรีจิสเตอร์หรือการลงทะเบียนวซ่ีามี 2 รูปแบบ คือ แสตมป์บนพาสปอร์ต (แบบท่ี 1) 
หรือเอกสารแยกต่างหาก (แบบท่ี 2) ดงัภาพ หรือในบางกรณี อาจจะปรากฏไดท้ั้งสองรูปแบบ 
 
 

 
ภาพท่ี 2.2 แบบท่ี 1 แสตมป์บนพาสปอร์ต 
ท่ีมา https://travel.thaiza.com/tips/272059/ 



 

 
ภาพท่ี 2.3 แบบท่ี 2 (เอกสารแยก) 

ท่ีมา https://travel.thaiza.com/tips/272059/ 
 
พกใบลงทะเบียนวซ่ีาแนบกบัพาสปอร์ตไวทุ้กคร้ัง เพราะเจา้หนา้ท่ีต ารวจมีสิทธิขอตรวจเอกสาร
ของท่านไดต้ลอดเวลา หากต ารวจไม่พบเอกสารการลงทะเบียนวซ่ีาท่านจะเขา้ข่ายท าผิดกฎหมาย 
ถือเป็นการลกัลอบเขา้เมืองและอาจจะถูกด าเนินคดีตามกฎหมายรัสเซีย หากท าเอกสารการ
ลงทะเบียนวซ่ีาหาย ท่านจะตอ้งด าเนินการแจง้ความเอกสารหาย และน าใบแจง้ความขอท าเอกสาร
ใหม่กบัทางการรัสเซีย  
ตามกฎหมายรัสเซีย การท ารีจิสเตอร์ถือวา่เป็นหนา้ท่ีของเจา้บา้นท่ีจะตอ้งไปด าเนินการใหถู้กตอ้ง
เรียบร้อย เช่น หากคนไทยเดินทางเขา้มาท างานก็เป็นหนา้ท่ีของบริษทัผูจ้า้งท่ีจะตอ้งด าเนินการ
ลงทะเบียนบุคคลต่างดา้วหรือหากท่านพกัท่ีโรงแรม โรงแรมก็จะตอ้งด าเนินการให ้เป็นตน้ 
อยา่งไรก็ตาม ท่านตอ้งตรวจสอบ ติดตามสอบถามกบัทางบริษทัวา่ไดด้ าเนินการใหท้่านแลว้หรือยงั
หากไม่ด าเนินการแลว้ท่านจะอยูใ่นประเทศรัสเซียโดยผดิกฎหมาย 
เอกสารท่ีใชใ้นการเขา้มาท่องเท่ียวยงัประเทศรัสเซีย 
ความหมายของ พาสปอร์ตและวซ่ีา ตามกฎหมาย 
1. พาสปอร์ต คือ หนงัสือเดินทาง เป็นเอกสารท่ีทางราชการออกให ้พาสปอร์ตบ่งบอกถึงลกัษณะ
ส่วนบุคคลของผูถื้อ สัญชาติของผูถื้อ และเป็นเอกสารส าคญัในการเดินทางไปยงัประเทศอ่ืน 
2. วซ่ีา คือ เอกสารท่ีประเทศใดประเทศหน่ึงไดอ้อกใหภ้ายใตก้ารพิจารณาของประเทศนั้นๆ แต่
เพียงผูเ้ดียว เพื่อเป็นการอนุญาตใหบุ้คคลต่างดา้วบุคคลหน่ึงสามารถเดินทางเขา้ประเทศนั้นได ้
ภายใตช่้วงเวลาและภายใตข้อบข่ายของจุดประสงคท่ี์ไดก้ าหนดไว ้โดยปกติแลว้จะมีการ
ประทบัตราท่ีพาสปอร์ต บางประเทศอาจเป็นในรูปแบบแผน่สต๊ิกเกอร์ หรืออาจเป็นในรูปแบบของ
เอกสารท่ีเป็นใบแยกต่างหาก 
บางประเทศอาจมีขอ้ตกลงเร่ืองของการยกเวน้วซ่ีา และสามารถเขา้ออกไดโ้ดยภายใตข้อ้ตกลงท่ีทั้ง
สองประเทศไดก้ าหนดไว ้เช่น ประเทศไทยและรัสเซีย ซ่ึงมีขอ้ตกลงเร่ืองการยกเวน้วีซ่าเพื่อการ
ท่องเท่ียว โดยสามารถพ านกัในประเทศอีกประเทศหน่ึงโดยไม่ตอ้งมีวซ่ีาไดใ้นระยะเวลาไม่เกิน 30 
วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีเดินทางเขา้ประเทศคู่สัญญา นอกจากน้ียงัมีขอ้ตกลงอ่ืนๆท่ีส่งผลใหผู้เ้ดินทางไม่



จ าเป็นตอ้งขอวซ่ีาเพื่อเขา้ประเทศก่อน ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัประเภทของพาสปอร์ต ซ่ึงมีหลายประเภท 
ไดแ้ก่ หนงัสือเดินทางธรรมดา หนงัสือเดินทางขา้ราชการ หนงัสือเดินทางนกัการทูต เป็นตน้ ใน
บางประเทศ หากผูเ้ดินทางถือพาสปอร์ตนกัการทูต ก็สามารถเดินทางเขา้ประเทศท่ีมีขอ้ตกลง
ร่วมกนัเฉพาะทางการทูต โดยไม่จ  าเป็นจะตอ้งขอวซ่ีา ในขณะท่ีผูท่ี้ถือพาสปอร์ตธรรมดาจ าเป็นท่ี
จะตอ้งขอ วซ่ีาตามขั้นตอนปกติ เป็นตน้ 
การท่ีประเทศไทยและรัสเซียไดท้  าขอ้ตกลงยกเวน้วซ่ีาร่วมกนัไว ้ไม่ไดห้มายถึงการยกเวน้วซ่ีา
ส าหรับทุกประเภท ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคข์องการเดินทางนั้นๆ หากท่านเดินทางมารัสเซีย
เพื่อจุดประสงคอ่ื์นท่ีไม่ใช่เพื่อการท่องเท่ียวแลว้ คนไทยยงัคงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งขอวซ่ีาเขา้
ประเทศรัสเซียอยู ่อาทิ การเขา้มาเพื่อจุดประสงคท์างการศึกษา หรือการท างาน เป็นตน้ 
ในการขอวซ่ีาเพื่อเขา้มารัสเซียเพื่อจุดประสงคอ่ื์นๆ นั้น ผูข้อวซ่ีาจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งยืน่หนงัสือ
เชิญจาก องคก์ร บริษทั หน่วยงาน หรือบุคคล ประกอบกบัเอกสารอ่ืนๆ ในการขอวซ่ีาดว้ย ตามรัฐ
ก าหนดแห่งรัฐบาลสหพนัธรัฐรัสเซีย ล าดบัท่ี 1143 ลงวนัท่ี 1 ตุลาคม 1998 อยา่งไรก็ตาม ผูเ้ดินทาง
ควรตรวจสอบขอ้มูลอีกคร้ังท่ีสถานทูตหรือสถานกงสุลรัสเซียก่อนออกเดินทางเพื่อจะไดไ้ม่เกิด
ปัญหาในภายหลงั 
ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งสหพนัธรัฐรัสเซีย เลขท่ี 114 บทท่ี 5 ไดร้ะบุรายละเอียดวา่ดว้ยการท่ี
หน่วยงานรัฐสามารถปฏิเสธการออกวซ่ีา แก่ชาวต่างชาติไดโ้ดยไม่จ  าเป็นตอ้งอธิบายเหตุผล 
โดยเฉพาะบทท่ี 26 ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของการปฎิเสธวซ่ีาใหก้บัชาวต่างชาติ ตวัอยา่งเช่น 
ขอ้ 1) ไม่มีหลกัฐานทางการเงินเพียงพอท่ีจะพิสูจน์วา่จะสามารถอยูใ่นรัสเซียไดภ้ายในช่วงเวลา
ของการเดินทางดงักล่าว 
ขอ้ 2) ท าผดิกฎหมายการขา้มแดนของรัสเซีย เช่น การขนส่ิงเสพติด หรือการพกพาอาวุธ เป็นตน้ 
ขอ้ 3) ใหข้อ้มูลผดิหรือบิดเบือนจุดประสงคท่ี์แทจ้ริงท่ีจะเดินทางมา เช่น การขอวซ่ีาเพื่อ
จุดประสงคข์องการท่องเท่ียวแต่กลบัใชว้ซ่ีาน้ีเพื่อการเขา้มาท างาน 
ขอ้ 4) เคยท าผดิกฎหมายอาญารัสเซียในอดีตมากกวา่ 2 คร้ัง เช่น ไม่มีการลงทะเบียนเขา้ประเทศ 
(ท ารีจิสเตอร์) หรือการถูกปรับในกรณีท่ีข้ึนรถไฟโดยไม่มีตัว๋ 
ขอ้ 5) เป็นผูเ้สพสารเสพติด หรือเป็นโรคติดต่อ 
ในบทท่ี 27 ไดก้ล่าวถึงกรณีท่ี จ  าเป็นจะตอ้งปฏิเสธการใหว้ซ่ีา  
เช่น   
1) เพื่อความปลอดภยัของรัฐ  
2) ผูข้อวซ่ีาไดเ้คยก่ออาชญากรรมในประเทศรัสเซีย (ภายในระยะเวลา 5 ปีแรกของการเกิด
อาชญากรรมนั้น)  
3) ผูข้อวซ่ีาเคยถูกเนรเทศออกนอกประเทศรัสเซีย (ภายในระยะเวลา 5 ปี หลงัจากการเนรเทศ)  
4) ผูข้อวซ่ีาไม่ยนิยอมท่ีจะแสดงเอกสารท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นการขอวซ่ีา  



5) ผูข้อวซ่ีาไม่สามารถแสดงหลกัฐานทางการเงินท่ีเพียงพอในการเดินทาง หรือไม่เพียงพอเพื่อการ
พ านกัชัว่คราวในรัสเซีย 
 
2.6 การจัดโปรแกรมการท่องเทีย่ว การคิดต้นทุนราคาขาย 
 แนวคิดเร่ืองการจดัรายการน าเท่ียว การจดัรายการน าเท่ียว หรือการจดัรวมผลิตภณัฑ์
หมายถึงการจดัรวมสินคา้และบริการ การท่องเท่ียวหลายๆ อยา่งท่ีเหมาะสมเขา้ดว้ยกนัเพื่อ
ตอบสนองกลุ่มตลาดเป้าหมายของธุรกิจการจดัรวมผลิตภณัฑก์ารท่องเท่ียวจะกระท าได3้ ลกัษณะ
ดงัน้ี (ฉลองศรี พิมลสมพงศ,์ 2542)  
1.ผูป้ระกอบธุรกิจ (Supplier) รายเดียวกนัเป็นผูจ้ดัแลว้หาตลาดลูกคา้และจ าหน่ายเองเช่น hotel 
weekend package โรงแรมจดัรวมท่ีพกัอาหารและกิจกรรมพกัผอ่นอ่ืนๆ ไวส้ าหรับลูกคา้ ครอบครัว
ในราคาเหมาจ่าย  
2.ผูป้ระกอบธุรกิจหลายรายร่วมกนัจดัรวมผลิตภณัฑ์แลว้รวมขายเป็นผลิตภณัฑ์เดียว              
(Single Product) ในราคาเหมาจ่าย ท าใหลู้กคา้มีโอกาสในการเลือกซ้ือในราคายติุธรรมและท าให ้
ผลิตภณัฑข์ายง่ายกวา่การขายเด่ียว  
3.ผูป้ระกอบธุรกิจการจดัน าเท่ียว (Tour Operator) บริษทัตวัแทนจ าหน่ายการท่องเท่ียว (Travel 
Agent) เป็นผูจ้ดัรวมผลิตภณัฑแ์ลว้จ าหน่ายเองโดยจ่ายค่านายหนา้ (Commission) ใหแ้ก่ผูป้ระกอบ
ธุรกิจนั้นๆ การจดัแบบน้ีช่วยใหผ้ลิตภณัฑก์ารท่องเท่ียวหลากหลายเป็นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ี
ส าคญัของผูป้ระกอบธุรกิจและท าใหธุ้รกิจการท่องเท่ียวเจริญเติบโต อยา่งไรก็ตามการจดัรายการ
น าเท่ียวของธุรกิจน าเท่ียวแต่ละแห่งจะตอ้งมี 3 ขั้นตอน คือ (บุญเลิศ จิตตั้งพฒันา, 2543)  
1.การวางแผนการจดัรายการน าเท่ียว  

1.1 การวางแผนก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการวางแผนการจดัรายการน าเท่ียวจ าเป็นตอ้ง 
ก าหนดลูกคา้กลุ่มเป้าหมายใหแ้น่นอนวา่เป็นใครในการก าหนดกลุ่มเป้าหมายอาจก าหนดจาก 
อาชีพ อายกุารศึกษารายไดฯ้ลฯ  

1.2 การวางแผนก าหนดสถานท่ีน าชม เป็นการวางแผนก าหนดประเภททรัพยากรการ 
ท่องเท่ียวท่ีตอ้งการจะเขา้ชมใหเ้หมาะสมกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมายโดยตอ้งท าการศึกษาวา่ทรัพยากร 
ท่องเท่ียวประเภทใดท่ีก าลงัอยูใ่นความนิยมซ่ึงอาจจะเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา ในการวางแผน 
เลือกแหล่งท่องเท่ียวเพื่อน าชมนั้นควรเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีลกัษณะส าคญั ดงัต่อไปน้ีคือ  

1) ตอ้งก าลงัอยูใ่นความนิยม   
2) มีส่ิงอ านวยความสะดวกพร้อมพอสมควร  
3) มีส่ิงดึงดูดอยา่งกวา้งขวางแก่คนทุกกลุ่ม  
4) มีระยะทางไกลพอสมควรเน่ืองจากระยะทางไกลจะดึงดูดนกัท่องเท่ียวมากกวา่

และ ใหร้ายไดแ้ก่ธุรกิจน าเท่ียวไดดี้กวา่ดว้ย  



5) มีฤดูกาลท่องเท่ียวในช่วงท่ีเหมาะสม  
6) มีตวัแทนหรือลูกคา้แนะน าใหก้ าหนดไวใ้นรายการท่องเท่ียว  

1.3 การวางแผนก าหนดวนัเดินทางเป็นการวางแผนก าหนดจ านวนวนัเดินทางท่องเท่ียวแต่ 
ไม่ควรนานเกินไป และควรก าหนดวนัเดินทางในวนัหยุดหรือเทศกาลจะท าใหน้กัท่องเท่ียว 
สามารถไปไดส้ะดวกแต่จะมีปัญหาเร่ืองท่ีพกัในช่วงวนัหยดุ  

1.4 การวางแผนก าหนดค่าใชจ่้ายในการเดินทางเป็นการวางแผนก าหนดค่าใชจ่้ายการ 
ท่องเท่ียวต่อคนแบบเหมาจ่าย ซ่ึงจะตอ้งก าหนดวา่จะรวมค่าใชจ่้ายอะไรไวบ้า้งและค่าใชจ่้ายอะไร 
ไม่รวมไวบ้า้งเช่น ค่าอาหารจะใหมี้ก่ีม้ือแต่ละม้ือจะกินดีขนาดไหน เป็นตน้  

1.5 การวางแผนการส่งเสริมการตลาดเป็นการวางแผนส่งเสริมการตลาดเพื่อกระตุน้หรือ 
เร่งเร้าใหน้กัท่องเท่ียวตดัสินใจเลือกซ้ือรายการน าเท่ียวของเราแมว้า่เราจะมีการจดัรายการน าเท่ียว 
ท่ีดีแต่ถา้ไม่เป็นท่ีรู้จกัยอ่มไร้ประโยชน์จึงตอ้งใชก้ารส่งเสริมการตลาดเป็นเคร่ืองมือช่วย 
นอกจากนั้นยงัเป็นท่ียอมรับกนัวา่แมร้ายการน าเท่ียวท่ีมีคุณภาพเท่าเทียมกนั นกัท่องเท่ียวจะเลือก 
ซ้ือรายการน าเท่ียวท่ีมีระบบส่งเสริมการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพมากกวา่  
 2.การด าเนินการจดัรายการน าเท่ียว  

2.1 การเขียนขอ้มูลเก่ียวกบัการเดินทางเป็นการศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเส้นทางการจดั 
รายการน าเท่ียวท่ีไดว้างแผนไวแ้ลว้โดยขอ้มูลท่ีใชป้ระกอบการเขียนรายละเอียดการจดัรายการน า 
เท่ียว ประกอบดว้ย  

1) แผนท่ีแสดงท่ีตั้งและระยะทางจากสถานท่ีท่องเท่ียวหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึง ท าให้ 
สามารถค านวณระยะเวลาในการเดินทางไดอ้ยา่งคร่าวๆ  

2) เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีจะไป เช่น แผน่พิมพว์ารสาร หรือ ส่ิง 
ตีพิมพอ่ื์นๆ ท่ีมีประวติัและขอ้มูลอ่ืนๆ ของสถานท่ีท่องเท่ียวนั้นๆ  

3) รายละเอียดของผูป้ระกอบอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งเช่น ผูป้ระกอบธุรกิจขนส่งผู ้
ประกอบธุรกิจท่ีพกัแรม ผูป้ระกอบธุรกิจอาหารผูป้ระกอบธุรกิจสินคา้ท่ีระลึกเป็นตน้  

4) รายละเอียดเก่ียวกบัการเดินทางเช่น ประเภทของการขนส่งท่ีจะเดินทาง ตาราง
การ เดินทางของการขนส่งค่าโดยสาร ท่ีตั้งโรงพยาบาล ท่ีตั้งสถานีต ารวจเป็นตน้ 
 
 2.2 การส ารวจเส้นทางรายการน าเท่ียวเป็นการเดินทางไปส ารวจของรายการน าเท่ียวท่ีได ้
วางแผนไวโ้ดยจะก าหนดเส้นทางส ารวจไวห้ยาบๆ ดงัน้ี  

1) ยานพาหนะท่ีจะใชใ้นการเดินทาง  
2) ระยะเวลาในการเดินทางจากจุดต่างๆ  
3) ความยากง่ายในการเดินทาง  



4) จุดท่องเท่ียวจุดหยดุพกัจุดพกัรับประทานอาหารจุดพกัแรม จุดซ้ือสินคา้ท่ีระลึก 
5) มาตรฐาน ศกัยภาพและคุณภาพของบริการ ณ จุดต่างๆ ในขอ้4  
6) กิจกรรมการท่องเท่ียว  

2.3 การติดต่อกบัธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งเป็นการเดินทางไปติดต่อเจรจาเอง ท าใหส้ามารถสัมผสั 
กบัสถานท่ีจริง บรรยากาศของสถานท่ีรวมทั้งสามารถเจรจาต่อรองและไดร้ายละเอียดดียิง่ข้ึน 
ธุรกิจท่ีตอ้งติดต่อเจรจาไดแ้ก่  

1) ท่ีพกัแรม เม่ือส ารวจแลว้วา่จะมีจุดพกัแรมท่ีใดตอ้งติดต่อกบัธุรกิจท่ีพกัแรมใน
จุดนั้นอาจเป็นโรงแรม บงักะโลรีสอร์ท ฯลฯ พร้อมทั้งเจรจาเร่ืองราคาค่าหอ้งและจอง
หอ้งพกั ดว้ย  

2) อาหารเคร่ืองด่ืม เม่ือส ารวจแลว้วา่จะตอ้งมีจุดพกัรับประทานอาหารก่ีแห่งก็ตอ้ง  
ติดต่อกบัร้านอาหารท่ีมีช่ือของจุดพกันั้นๆ ไม่ควรจดัรายการอาหารซ ้ ากนัระหวา่งเดินทาง   

3) จุดแวะชมระหวา่งทางเม่ือส ารวจแลว้วา่จะแวะชมจุดไหนและชมอะไรถา้หาก  
จ าเป็นตอ้งขออนุญาตเจา้ของสถานท่ีก่อน หรือจะตอ้งเสียค่าเขา้ชม หรือตอ้งมีการจอง
ล่วงหนา้ ก็ตอ้งติดต่อด าเนินการใหเ้รียบร้อย  

4) ยานพาหนะเดินทางเม่ือส ารวจแลว้วา่จะตอ้งใชย้านพาหนะใดเดินทาง ซ่ึงอาจจะ 
ตอ้งใชย้านพาหนะมากกวา่หน่ึงชนิดก็ไดน้อกจากนั้นยงัตอ้งค านึงถึงจ านวนวนัในการ
เดินทาง เพื่อจะไดติ้ดต่อส ารองท่ีนัง่ หรือเช่ายานพาหนะตามตอ้งการใหเ้รียบร้อย  
2.4 การเขียนรายละเอียดรายการน าเท่ียวเป็นการเขียนรายละเอียดของรายการน าเท่ียวท่ี 

ก าหนดไวโ้ดยผสมผสานกบัขอ้มูลท่ีไดไ้ปส ารวจมา ซ่ึงการเขียนรายละเอียดรายการน าเท่ียว 
สามารถเขียนไดเ้ป็น 2 ชนิดใหญ่คือ  

1) การเขียนรายละเอียดรายการน าเท่ียวส าหรับนกัท่องเท่ียวเป็นการเขียน
รายละเอียด รายการน าเท่ียวแบบคร่าวๆ เพื่อให้นกัท่องเท่ียวทราบวา่รายการน าเท่ียวน้ีมี
การเดินทาง ท่องเท่ียวก่ีวนั เร่ิมออกเดินทางเม่ือไร ส้ินสุดการเดินทางวนัไหน เดินทางโดย
ยานพาหนะใด ออกเดินทางเม่ือไร ส้ินสุดท่ีไหน พกัท่ีใด มีการเล้ียงอาหารม้ือใดบา้งไม่
เล้ียงม้ือใดบา้งจุดแวะ พกัหรือจุดแวะชมอยูท่ี่ไหน แต่ละแห่งใชเ้วลาเท่าไร ซ่ึงอาจเขียน
รายการน าเท่ียวได ้2 แบบ คือ  

1.1) การเขียนรายการน าเท่ียวแบบบอกเฉพาะเส้นทางและจุดท่องเท่ียว
พร้อมวนั เดินทางไปและกลบัหรือบอกจ านวนวนัเดินทางท่องเท่ียว  

1.2) การเขียนรายการน าเท่ียวแบบก าหนดเป็นตารางท่ีบอกการท่องเท่ียว
อยา่งละเอียด ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบยอ่ยๆ คือ 

(1) แบบ Outline Itinerary เป็นการเขียนรายการน าเท่ียวท่ีบอก
ก าหนดการท่องเท่ียวแต่ละวนัอยา่งไม่มีรายละเอียดและ 



(2) แบบ Descriptive Itinerary เป็นการเขียนรายการน าเท่ียวบอก
ก าหนดการท่องเท่ียวแต่ละวนั อยา่งละเอียดตามเวลาท่ีก าหนดอยา่งคร่าวๆ 

2) การเขียนรายละเอียดรายการน าเท่ียวส าหรับหวัหนา้ทวัร์เป็นการเขียนรายการน า 
เท่ียวอยา่งละเอียดส าหรับหวัหนา้ทวัร์โดยการน ารายละเอียดรายการน าเท่ียวท่ีเขียนเพื่อ 
นกัท่องเท่ียวมาเพิ่มเติมรายละเอียดเก่ียวกบัการนดัหมายท่ีตอ้งติดต่อ หมายเลขโทรศพัท ์
สถานท่ีฉุกเฉินพร้อมหมายเลขโทรศพัทเ์ช่น โรงพยาบาลโรงพกั บริษทัรถเช่า (ในกรณีเกิด
รถ เสีย) นอกจากนั้นยงัมีระยะเวลาท่ีชดัเจนวา่แต่ละจุดตอ้งใชเ้วลาเท่าไร สถานท่ีน าชม จุด
พกั กิจกรรมท่ีจะท า หมายเลขโทรศพัทข์องบุคคลท่ีจะตอ้งติดต่อในกรณีฉุกเฉินดว้ย 8 2.5 
การเขียนระบุเง่ือนไขไวใ้นรายการน าเท่ียว หากมีการเปล่ียนแปลงใดๆ เกิดข้ึน 
นกัท่องเท่ียวไม่สามารถเอาผิดไดโ้ดยระบุเง่ือนไขไวด้งัน้ี“หมายเหตุ: ราคาและรายการอาจ 
เปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้” 

 
 

การคิดราคาขาย เป็นกระบวนการพิจารณาตน้ทุนและหาผลก าไรเพื่อก าหนดราคาขาย 
(Pricing)  เป็นส่ิงส าคญัประการแรกๆของการจดัน าเท่ียว โดยบริษทัจะคิดค่าใชจ่้ายทุกอยา่งท่ีใชใ้น
การจดัน าเท่ียวแต่ละคร้ัง จากจ านวนลูกคา้ท่ีบริษทัตั้งเป้าหมายไว ้พร้อมทั้งบวกเปอร์เซ็นต ์       
หรือจ านวนเงินท่ีตอ้งการเพื่อเป็นก าไร กล่าวไดว้า่การคิดราคาขายแทบจะเป็นส่วนส าคญัท่ีสุดของ
การวางแผนจดัน าเท่ียว เพราะนัน่หมายถึงการอยูร่อดของบริษทั ถา้ขาดความระมดัระวงัรอบคอบ
ในการคิดอาจเกิดความผดิพลาด ท าใหร้าคาขายอาจแพงเกินไปจนไม่สามารถขายไดห้รือราคาถูก
เกินไปจนท าใหข้าดทุน ราคาตน้ทุนจึงเป็นส่ิงท่ีผูว้างแผนตอ้งคิดเป็นอนัดบัแรก จากนั้นจึงค่อยคิด
วา่จะขายราคาเท่าไร โดยค านึงถึงศกัยภาพของลูกคา้คู่แข่งขนัและสถานการณ์ปัจจยัต่างๆประกอบ   
ส าหรับการคิดราคาค่าใชจ่้ายในการจดัน าเท่ียว ผูว้างแผนจดัรายการตอ้งคิดทุกอยา่งทั้ง ค่าใชจ่้าย
ทางตรงและทางออ้ม ค่าใชจ่้ายทางตรง ไดแ้ก่ ค่ายานพาหนะ ภาษีสนามบิน ค่าท่ีพกั ค่าอาหาร      
ค่าเขา้ชม ส่วนค่าใชจ่้ายทางออ้ม ไดแ้ก่ เอกสารน าเท่ียว แผน่พบัใบปลิว ค่าส่งไปรษณีย ์การโฆษณา
และส่งเสริมการขายรวมถึงการข้ึนลงของอตัราการเปล่ียนแปลงเงินตราต่างประเทศ เป็นตน้         
ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานนั้นมีค่อนขา้งมาก ผูจ้ดัรายการน าเท่ียวจึงตอ้งมีส่วนช่วยบริษทัในการ
ประมาณการจ านวนลูกคา้ท่ีจะเขา้มาซ้ือบริการใหใ้กลเ้คียงกบัความเป็นจริงท่ีสุด เพราะถา้สมมุติ 
บริษทัคิดราคาค่าใชจ่้ายจากลูกคา้ 40 คน แต่มีลูกคา้ซ้ือบริการจริงๆเพียง 25 คน บริษทัก็จะได ้     
ผลก า ไรนอ้ยหรืออาจตอ้งขาดทุนไปเลยก็ได ้ ต่อไปน้ีจะกล่าวถึงค่าใชจ่้ายประเภทต่าง ๆ 
ประเภทของค่าใชจ่้าย  สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น  4  ประเภท  คือ   
 1. ค่าใชจ่้ายคงท่ี (Fixed Cost) ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายท่ีเป็นตน้ทุนท่ีตอ้งใชจ่้ายไปสม ่าเสมอทุกคร้ังในการ
จดัน าเท่ียว โดยจะมีราคาคงท่ีไม่เปล่ียนแปลง ไม่วา่จะมีจ านวนลูกคา้มากหรือนอ้ยก็ตาม เช่น        



ค่ามคัคุเทศก ์ค่าเช่ารถโคช้ โดยจะคิดราคาต่อวนัต่อคน ลูกคา้จะมากหรือนอ้ยก็ตอ้งจ่ายในราคาน้ี     
แต่ถา้มีลูกคา้มากข้ึน ราคาท่ีนกัท่องเท่ียวตอ้งจ่ายเป็นค่ารถต่อคนก็จะถูกลงตามไปดว้ย ซ่ึงก็จะมีผล
ท าใหบ้ริษทัไดก้ าไรจากส่วนน้ีถา้มีลูกคา้มากข้ึน นอกจากน้ีหลายบริษทั อาจคิดค่าใชจ่้ายคงท่ีจากค่า
ด าเนินงานติดต่อประสานงานซ่ึงไม่วา่ลูกคา้จะมากหรือนอ้ยเพียงใดก็ตอ้งมีการประสานงานอยูดี่
เป็นตน้   
 2. ค่าใชจ่้ายผนัแปร (Variable  Cost) ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งเสียต่อคน เป็นตน้ทุนท่ีเปล่ียนแปลงไป
ในสัดส่วนเดียวกนักบัการเปล่ียนแปลงของจ านวนคน เช่น บตัรโดยสารเคร่ืองบิน ค่าอาหาร (ถา้ใช้
บริการในร้านท่ีคิดค่าบริการต่อหวั)  ค่าภาษีสนามบิน ค่าท่ีพกั และค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ถา้จ านวน 
ลูกคา้เพิ่มข้ึนก็ตอ้งจ่ายมากข้ึน บางคร้ังค่าใชจ่้ายประเภทน้ีก็อาจก่อให้เกิดปัญหาในการคิดค านวณ   
เพราะบางคร้ังการจดัน าเท่ียวจะไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอน จนกวา่จะถึงวนัเดินทางหรือวนัปิดการ
ขาย  ดงันั้นการคิดราคาค่าจดัการน าเท่ียวส่วนใหญ่จะคิดค านวณจากตวัเลขจ านวนหน่ึงท่ีเหมาะสม   
เป็นการตั้งเป้าหมายวา่การจดัโปรแกรมท่องเท่ียวคร้ังนั้นประมาณการวา่จะมีผูม้าใชบ้ริการจ านวน
เท่าใด ก็ใหน้ าจ  านวนนั้นมาคิดค านวณเป็นค่าใชจ่้าย ถา้คิดวา่ขายไดลู้กคา้จ านวนมากก็จะท าใหไ้ด้
ราคาขายถูกลง แต่ถา้คิดวา่ไดลู้กคา้จ านวนนอ้ยราคาขายก็จะแพงข้ึน ดงันั้นบริษทัน าเท่ียวจะตอ้ง
ตั้งเป้าหมายจ านวนคนและตั้งเป้าราคาขายท่ีคิดวา่จะขายไดใ้หช้ดัเจนใกลเ้คียงความเป็นจริงมาก
ท่ีสุด   
 3. ค่าใชจ่้ายก่ึงผนัแปร (Semi  Variable  Cost) ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายท่ีไม่ใช่ค่าใชจ่้ายคงท่ีและไม่ใช่
ค่าใชจ่้ายท่ีเปล่ียนแปลง ค่าใชจ่้ายน้ีจะเพิ่มข้ึนหรือลดลงตามเหตุการณ์เฉพาะหนา้ท่ีเกิดข้ึนระหวา่ง
การจดัน าเท่ียว เราอาจเรียกค่าใชจ่้ายประเภทน้ีอีกอยา่งหน่ึงวา่ ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ด ค่าใชจ่้ายหมวดน้ี
อาจจดัไปอยูใ่นหมวดค่าใชจ่้ายใดค่าใชจ่้ายหน่ึงในสองขอ้แรกก็ได ้ แลว้แต่นโยบายการคิด
ค่าใชจ่้าย (Cost) ของแต่ละบริษทั โดยผูท่ี้จะมีบทบาทควบคุมค่าใชจ่้ายตวัน้ีมากท่ีสุดไดแ้ก่
มคัคุเทศก ์หรือผูน้ าเท่ียวเน่ืองจากค่าใชจ่้ายประเภทน้ีจะใชจ่้ายไปก็ต่อเม่ือเกิดเหตุจ าเป็นหรืออาจ
เป็นค่าใชจ่้ายท่ีผูคิ้ดค่าใชจ่้ายไม่สามารถคาดการณ์ในส่วนนั้นๆได ้ผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีในขณะนั้นก็ตอ้งใช้
จ่ายเงินส่วนน้ีให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด เช่น ค่าจอดรถ ค่าผา้เยน็ส าหรับคนขบัรถ ค่าเคร่ืองด่ืม 
ตลอดการเดินทาง การออกค่ารักษาพยาบาลใหลู้กคา้ท่ีเจบ็ป่วยกะทนัหนั ค่าทิปท่ีจะให้มากหรือ
นอ้ยก็ข้ึนอยูก่บัการบริการจากพนกังานบริการในสถานประกอบการต่างๆ (บางบริษทัมีค่าใชจ่้าย
ในเร่ืองของทิปน้ีชดัเจน) ดงันั้นการไดม้คัคุเทศกท่ี์มีคุณภาพ ซ่ือสัตย ์รายงานค่าใชจ่้ายอยา่ง
ตรงไปตรงมา ก็จะช่วยใหท้างบริษทัประหยดัค่าใชจ่้ายส่วนน้ีไปไดม้าก   
 4. ค่าใชจ่้ายพิเศษ (Specific Variable Cost) ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายท่ีคิดพิเศษในกรณีต่างๆ เช่น การคิด
ราคาโรงแรมส่วนมากเวลาคิดราคาจะคิดจากหอ้งคู่ โดยลูกคา้จะจ่ายคนละคร่ึงของราคาหอ้งแต่ถา้
เป็นห้องเด่ียวพกัคนเดียวลูกคา้จะตอ้งจ่ายเงินเพิ่มเป็นกรณีพิเศษส าหรับการพกัคนเดียว หรือถา้
ตอ้งการเตียงเสริมเป็นเตียงท่ีสามลูกคา้คนท่ีสามก็จะเสียราคาค่าเช่าหอ้งนอ้ยลงกวา่ปกติ  



(Mancini, M. 1990)  ค่าใชจ่้ายพิเศษน้ีอาจเป็นค่าใชจ่้ายท่ีมีไวส้ าหรับราคาเด็ก ไดแ้ก่ ค่าอาหาร ค่า
เขา้ชม ท่ีเก็บในราคาเด็กกรณีน้ีก็อาจจดัอยูใ่นค่าใชจ่้ายพิเศษไดเ้ช่นกนั ซ่ึงค่าใชจ่้ายพิเศษน้ีหลาย
บริษทัอาจคิดไวร้วมอยูใ่นค่าใชจ่้ายก่ึงผนัแปรก็ได ้ อน่ึงการคิดค่าใชจ่้ายไม่วา่จะเป็นประเภทใดก็
ตาม หลกัในการคิดค่าใชจ่้ายของหลายบริษทัมกันิยมคิดตามค่าใชจ่้ายหลกัๆ ไดแ้ก่ ค่ายานพาหนะ
เดินทาง ค่าท่ีพกั ค่าเขา้ชม ค่าอาหาร ถา้จดัไปต่างประเทศก็จะมีค่าวซ่ีา ค่าภาษีสนามบิน ค่า
ด าเนินการของบริษทัตวัแทนในต่างประเทศ (Land Arrangement Cost หรือเรียกสั้นๆ วา่ค่า Land) 
และค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ดอ่ืน ๆ    
 
ตวัอยา่งการค านวณราคา 
สมมติวา่จดัน าเท่ียว 2 วนั 1 คืน โดยใชร้ถบสัปรับอากาศ 1 คนั ขนาด 40 ท่ีนัง่ 
1. ค่าใชจ่้ายคงท่ี (Fix Cost)ไดแ้ก่ 
- ค่าเช่ารถปรับอากาศ 10,000 บาท/คนั/วนั     เป็นเงิน  20,000 บาท 
- ค่าด าเนินการติดต่อประสานงาน     เป็นเงิน    1,500 บาท 
- ค่าเบ้ียเล้ียงมคัคุเทศก ์1 คนวนัละ 1,000 บาท    เป็นเงิน    2,000 บาท 
- ค่าเบ้ียเล้ียงผูช่้วยมคัคุเทศก ์1 คน วนัละ 400 บาท     เป็นเงิน       800 บาท 
- ค่าทิปพนกังานขบัรถ /พนกังานโรงแรมและค่าอ่ืนๆ  เป็นเงิน       500 บาท 
               รวมเป็นเงิน 24,800 บาท 
 
2. ค่าใชจ่้ายผนัแปร (Variable Cost) 
- ค่าอาหาร 5 ม้ือๆ ละ120 บาท รวมจ่าย    คนละ       600 บาท 
- ค่าหอ้งพกั คืนละ 1,500 บาท/หอ้ง(นอนห้องละ 2 คน)   คนละ        750 บาท 
- ค่าบตัรผา่นประตูเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ    คนละ        200 บาท 
 
สมมติถา้คิดจุดคุม้ทุนอยูท่ี่ 30 คน ต่อรถบสั 1 คนั ดงันั้นค่าใชจ่้ายผนัแปรจะเป็นดงัน้ี 
- ค่าอาหาร 30 คน = 30คูณ 600     เป็นเงิน 18,000 บาท 
- ค่าท่ีพกั หอ้งละ 2 คน รวม 15 หอ้ง = 1,500x15   เป็นเงิน 22,500 บาท 
- ค่าบตัรผา่นประตูเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ = 200x30   เป็นเงิน   6,000 บาท 
             รวมเป็นเงิน  46,500 บาท 
ดงันั้น ถา้มีนกัท่องเท่ียว 30คน รายจ่ายทั้งหมด = ค่าใชจ่้ายคงท่ี + ค่าใชจ่้ายผนัแปร 

= 24,800 + 46,500 
= 71,300          บาท 

ราคาตน้ทุน / คน = 
71,300 

30
 = 2,376.66       บาท 



หมายเหตุ ถา้ตอ้งการก าไร 500 บาท / คน ใหบ้วกก าไรกบัราคาตน้ทุน / คน 
 จะไดเ้ป็นราคาขาย / คน = 2,376.66 + 500 = 2,876.66 บาท นัน่ คือราคาขาย 2,876.66 บาทต่อคน 
 
แต่โปรดสังเกตวา่ราคาขายส่วนใหญ่จะขายดว้ยราคาตวัเลขท่ีน่าสนใจ เช่น 4,900 บาท 
1,999 บาท 4,400 บาท ดงันั้น เศษจ านวนเงินท่ีเกินมาผูต้ ั้งราคาอาจดูความเหมาะสมในการบวก 
ราคาเพิ่มไปอีกหรืออาจตดัราคาใหล้ดลงมาเพื่อความดึงดูดใจและความสวยงามของตวัเลขการตั้ง 
ราคาในกรณีน้ีสมมุติวา่ตดัราคาลงมาเหลือ 2,800 บาท  
ฉะนั้นจะไดก้ าไรต่อหวัเท่ากบั    2,800 – 2,376.66 = 423.34 บาท 
เพราะฉะนั้นถา้มีลูกคา้ 30 คน จะไดก้ าไร  = 423.34 X 30  = 12,700   บาท 
 
แต่ทั้งน้ีการคิดราคาขายดงักล่าวขา้งตน้ มีขอ้คิดท่ีควรสังเกตดงัน้ีคือ 
1. ถา้บริษทัสามารถขายไดเ้กิน 30 ท่ีนัง่ ก าไรก็จะเพิ่มข้ึนตามจ านวนนกัท่องเท่ียว 
2. การบวกก าไรเพิ่มเติมต่อคนนั้น ตอ้งมีความเหมาะสมกบัความเป็นจริงในตลาด 
โดยเฉพาะเม่ือเทียบกบับริษทัคู่แข่งขนั มิเช่นนั้น จะท าใหร้าคาขายสูงเกินจริงจนไม่สามารถขาย 
ได ้หรือหากราคาขายต ่าเกินไปจนมีก าไรเหลือเพียงเล็กนอ้ยก็จะไม่คุม้ค่าเหน่ือย 
3. การคิดค านวณราคานั้น อาจมีปัจจยัอ่ืนท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งท าใหต้น้ทุน ผลก าไรหรือราคาขาย 
อาจตอ้งใชค้วามยดืหยุน่ เช่น ถา้เป็นเด็กอาจขายคร่ึงราคาหรือถา้มาเป็นกลุ่มอาจมีส่วนลด 
ใหถ้า้เป็นแบบน้ีผลก าไรก็จะลดนอ้ยลงไปดว้ย เป็นตน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2.7 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 ภาวตั ไชยชาณวาทิกและถิรยทุธ ลิมานนท ์(2556) ไดศึ้กษาพฤติกรรมการเดินทาง
ระยะไกลของผูพ้กัอาศยัในกรุงเทพมหานคร ศึกษาการเลือกรูปแบบการเดินทาง ผลการศึกษา 
พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกรูปแบบการเดินทางระยะไกล ประกอบดว้ยการครอบครองรถยนต์
ในครัวเรือน วตัถุประสงคใ์นการเดินทาง ระยะทาง และจ านวนผูร่้วมเดินทาง โดยสัดส่วน
ผูใ้ชบ้ริการระบบขนส่งสาธารณะลดลงอยา่งต่อเน่ืองโดยเฉพาะการใชบ้ริการรถโดยสารประจ าทาง 
(รถบสั หรือรถทวัร์) และรถไฟโดยสาร เน่ืองจากระบบขนส่งสาธารณะในปัจจุบนัมีปัญหาและการ
ใหบ้ริการไม่อาจตอบสนองต่อพฤติกรรมการเดินทางของคนไดอ้ยา่งดีเพียงพอ ในดา้นความ
สะดวก และรวดเร็ว โดยผูเ้ดินทางระยะไกลหนัมาใชร้ถยนตส่์วนบุคคลในการเดินทางมากยิง่ข้ึน 
  
 สรายทุธ์ สดเสมอ (2559) ไดศึ้กษาความตอ้งการสินคา้และบริการในเส้นทางและสถานี
โครงการรถไฟความเร็วสูงของประชาชนท่ีคาดหมายวา่จะเดินทางดว้ยรถไฟความเร็วสูงในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบวา่ ปัจจยัทางดา้นเพศ สถานภาพ และวตัถุประสงคใ์นการ
เดินทาง มีผลต่อความตอ้งการสินคา้และบริการในเส้นทางผา่นและสถานีรถไฟความเร็วสูงมาก 
ท่ีสุด 
 
 เชิดชาติ ตะโกจีน (2559) ไดศึ้กษาอิทธิพลของความคาดหวงัในคุณภาพการใหบ้ริการ
แรงจูงใจในการใชบ้ริการและภาพลกัษณ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยท่ีมีผลต่อความตั้งใจในการ
ใชบ้ริการรถไฟโดยสารชั้น 1 ผลการศึกษา พบวา่ ความคาดหวงัต่อคุณภาพการใหบ้ริการของรถไฟ
โดยสารชั้น 1 ดา้นการตอบสนอง ดา้นการสร้างความมัน่ใจ และภาพลกัษณ์ดา้นการบริการของการ
รถไฟแห่งประเทศไทยอยูใ่นระดบัมาก ในขณะท่ีผูโ้ดยสารมีแรงจูงใจในการใชบ้ริการรถไฟ
โดยสารชั้น 1 ดา้นอารมณ์มากกวา่ดา้นเหตุผล ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ความคาดหวงัใน
คุณภาพการใหบ้ริการของรถไฟโดยสารชั้น 1 ดา้นการตอบสนองส่งผลต่อ ความตั้งใจในการใชบ้ริ
การรถไฟโดยสารชั้น 1 มากท่ีสุด ตามดว้ยภาพลกัษณ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ดา้นการ
บริการความคาดหวงัในคุณภาพการใหบ้ริการของรถไฟโดยสารชั้น 1 ดา้นการตอบสนอง และ
แรงจูงใจในการใชบ้ริการรถไฟโดยสารชั้น 1 ดา้นอารมณ์และดา้นเหตุผล อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 ตามล าดบั 
 
 



บทที ่3 
รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

 
3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 3.1 โลโกบ้ริษทั บรอน ทราเวล มาร์ต จ ากดั 
 

ช่ือสถานทีป่ระกอบการ : บริษทั บรอน ทราเวล มาร์ต จ ากดั 
ทีต่ั้ง : 59 หมุ่ 11 ซอยจรัญสนิทวงศ ์35 ถนนจรัญสนิทวงศ ์แขวงบางพรม เขตตล่ิงชนั กรุงเทพฯ 10170 
บริษทั บรอน ทราเวล มาร์ต จ ากดั ไดก่้อตั้งบริษทัข้ึนเม่ือวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2549 โดยมี                 
นาย ภูมิพฒัน์ สัจพรพจนารถ เป็นกรรมการผูจ้ดัการ ทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาท                                  
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี   0-1055-49137-89-4   
โทรศพัท ์: 0-2864-9485       เวลาท าการ : จนัทร์-ศุกร์ เวลา 09:00 น. – 18:00 น.  
 
3.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 

1. ประกอบกิจการน าเท่ียวแบบน าเท่ียวภายในประเทศ (Domestic) 
2. น าเท่ียวต่างประเทศ (Outbound) 
3. การเดินทางแบบกรุ๊ปเหมา(incentive) 
4. แพค็เกจทวัร์(Package Tour) 
5. รับจองหอ้งพกั และแนะน าการเดินทางในสถานท่ีต่างๆ 
6. บริการเรียบเรียงเอกสารการยืน่วซ่ีาเพื่อผา่นเขา้ประเทศ 



7. บริการรับจองตัว๋เคร่ืองบินและร้านอาหาร 
 
3.3 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานขององค์กร 

 
ภาพท่ี 3.2 แสดงโครงสร้างองคก์รของบริษทั บรอน ทราเวล มาร์ต จ ากดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กร
รม

กา
รผ

ูจ้ดั
กา

ร

แผนกปฏิบติังาน 

(Tour Operation)

แผนกทวัร์ต่างประเทศ
(Outbound Tour)

แผนกวซ่ีา (Visa Service)

แผนกทวัร์ในประเทศ 
(Domestic Tour)

แผนกตัว๋เคร่ืองบินและโรงแรม 
(Ticketing and Reservation)

แผนกการขายและการตลาด 
(Sales and Marketing)

แผนกบุคคล (Human 
Resource)

แผนกการเงินและการบญัชี 
(Finance and Accounting) 



3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

 ช่ือนักศึกษา : นาย อคัคณฐั เก้ือกิจฐานิตกุล 

 ต าแหน่งงานทีไ่ด้รับมอบหมาย : Operation   
 หน้าทีค่วามรับผดิชอบหลกั 
1. ท าหนา้ท่ีติดต่อประสานงานจองโรงแรมท่ีพกั ร้านอาหาร และติดต่อสอบถามขอ้มูลศูนยย์ืน่    

วซ่ีาและสถานฑูต 
2. รวบรวมขอ้มูลเพื่อจดัท าโปรแกรมทวัร์ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
3. สแกนเอกสารบิลต่างๆเพื่อเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน 
4. สแกนหนา้Passport และหนา้ Visa 
5. รวบรวมและจดัท าเอกสารประกอบการยืน่วซ่ีาใหแ้ก่ลูกคา้ 
6. แปลเอกสารท่ีใชใ้นการยืน่วีซ่า 
7. จดัเตรียมอุปกรณ์ในการออกทวัร์ 

 
 
 ช่ือนักศึกษา : นางสาว ปานตะวนั  คา้เจริญ 

 ต าแหน่งงานทีไ่ด้รับมอบหมาย : Operation   
 หน้าทีค่วามรับผดิชอบหลกั 
1. ท าหนา้ท่ีติดต่อประสานงานจองโรงแรมท่ีพกั ร้านอาหาร  
2. รวบรวมขอ้มูลเพื่อจดัท าโปรแกรมทวัร์ 
3. จดัท าโปรแกรมลงหนา้เวป็ไซต ์
4. ตรวจเอกสารท่ีใชใ้นการขอวีซ่า 
5. เตรียมอุปกรณ์ ในการออกทวัร์ 
6. แปลเอกสารท่ีใชใ้นการยืน่วีซ่า 
7. กรอกลิสตร์ายช่ือลูกคา้แต่ละกรุ๊ป 

 
 
 
 
 



3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 

 
ภาพท่ี 3.3 พนกังานท่ีปรึกษา คุณ วภิาว ีมีบุญล ้า 

 น.ส. วภิาว ีมีบุญล ้า       
ต าแหน่ง  Executive officer  department of Customer service 
 
3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 
ตั้งแต่วนัท่ี 8 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2561 
 
3.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 
 1. ปรึกษากบัพนกังานท่ีปรึกษาเร่ืองการท าโครงงานสหกิจศึกษาในส่วนของหวัขอ้และเน้ือหา
ของโครงงาน 
 2. ศึกษาหาขอ้มูล รวบรวมขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงงานและศึกษาขั้นตอนการ
ปฏิบติังาน 
 3. เร่ิมท าการศึกษาและเขียนโครงงานท่ีจะน าเสนอโครงงานวา่มีขั้นตอนการท างานอยา่งไรบา้ง
โดยมีพี่เล้ียงในสถานท่ีฝึกงานและอาจารยท่ี์ปรึกษาคอยใหค้  าแนะน า 
 4. สรุปและรายงานผลการด าเนินการ 
 5. จดัท าเอกสารประกอบโครงงานและท ารูปเล่มโครงงาน 
 
 
 
 
 



 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ม.ค 

61 
ก.พ 
61 

มี.ค 
61 

เม.ย 
61 

ตั้งช่ือหวัขอ้โครงการ     
ศึกษาหาขอ้มูล รวมรวมขอ้มูล     
เร่ิมด าเนินการ     
สรุปและรายงานผลด าเนินการ     
จดัท าเอกสารโครงงาน     

ตารางท่ี 3.1 ตารางแสดงผลขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้รวบรวมข้อมูล 
อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ :    1. คอมพิวเตอร์โนต้บุค๊ 

               2. เอกสาร 
อุปกรณ์ซอฟตแ์วร์ :  1. โปรแกรม Microsoft Word 
                                   2. โปรแกรม Microsoft PowerPoint 
 
 
 
 
 
 
 



บทที ่4 

ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 

 การจัดท าโครงงานเร่ืองทรานส์ไซบีเรียน เส้นทางแห่งความฝัน ท่ียาวท่ีสุดในโลก ได้

ท าการศึกษาและออกแบบเส้นทางการเดินทางโดยใช้ข้อมูลจากหลากหลายแหล่งท่ีมา เพื่อท าให้

เส้นทางท่ีก าหนดเป็นเส้นทางท่ีเหมาะสม โดยเป็นเส้นทางค่อนขา้งเป็นท่ีนิยมในหมู่นกัท่องเท่ียว และ

การเดินทางท่ีไม่ยากล าบากมากนกั เร่ิมตน้การเดินทางดว้ยรถไฟสายทรานส์มองโกเลีย ท่ีสถานีปักก่ิง 

ขา้มพรมแดนท่ีเมืองเออ้เหลียน (Erlian) เมืองชายแดนของจีนเขา้สู่ประเทศมองโกเลีย บรรจบทางรถไฟ

สายทรานไซบีเรียเส้นหลกั ท่ีเมือง  อูลาน-อูเด (Ulan Ude ) ประเทศรัสเซีย การจดัท าเส้นทาง “ทรานส์

ไซบีเรียน ขบวนรถไฟแห่งความฝันที่ยาวที่สุดในโลก” ซ่ึงการเดินทางจากกรุงเทพมหานคร ไปยงั กรุง

ปักก่ิง  ปัจจุบนัมีเท่ียวบินท่ีหลากหลายใหบ้ริการ ก่อนท่ีจะเร่ิมตน้การเดินทาง เราตอ้งตระเตรียมเอกสาร

ในการเข้าประเทศจีนเสียก่อน เน่ืองจากประเทศจีน เป็นประเทศท่ีคนไทยยงัต้องขอวีซ่าเพื่อการ

ท่องเท่ียว โดยเอกสารท่ีตอ้งเตรียมมีดงัน้ี 

          4.1 เอกสารพื้นฐาน 

          4.2 เอกสารสนบัสนุน 

          4.3 ขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์มการขอยืน่วซ่ีาจีน 

          4.4 สถานท่ีตั้งของศูนยย์ืน่ 

          4.5 ค่าธรรมเนียมและวซ่ีาจีน 

          4.6 เครือข่ายชุมทางรถไฟทั้ง 3 สาย 

          4.7 การจองตัว๋รถไฟ 

          4.8 วธีิการจองตัว๋รถไฟสายทรานส์มองโกเลีย 

          4.9 วธีิการจองตัว๋รถไฟสายทรานส์ไซบีเรียน 

          4.10 ประเภทหอ้ง 

          4.11 การจองตัว๋เคร่ืองบิน 



          4.12 สภาพอากาศประจ าเมือง 

          4.13 ประเทศมองโกเลีย           

          4.14 สหพนัธรัฐรัสเซีย 

          4.15 การคิดราคาขายรายการน าเท่ียวปักก่ิง – มอสโคว ์Deluxe Gold 

          4.16 การคิดราคาขายรายการน าเท่ียวปักก่ิง - มอสโคว ์Deluxe Silver 

          4.17 การคิดราคาขายรายการน าเท่ียวปักก่ิง - มอสโคว ์Standard Plus 

          4.18 การคิดราคาขายรายการน าเท่ียวเอียคุตส์ - มอสโคว ์Deluxe Gold 

          4.19 การคิดราคาขายรายการน าเท่ียวเอียคุตส์ – มอสโคว ์Deluxe Silver 

          4.20 การคิดราคาขายรายการน าเท่ียวเอียคุตส์ – มอสโควS์tandard Plus 

          4.21 รายการน าเท่ียวโปรแกรมปักก่ิง – มอสโคว ์

          4.22 รายการน าเท่ียวโปรแกรมเอียคุตส์ – มอสโคว ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   4.1 เอกสารพืน้ฐาน 

1. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลือมากกวา่ 6 เดือน มีหนา้วา่งส าหรับวซ่ีาไวส้องหนา้ รูปถ่าย

พร้อมส าเนาหนา้ขอ้มูลของหนงัสือเดินทาง 1 ใบ 

 
 

ภาพท่ี :  4.1   หนงัสือเดินทางส าหรับบุคคลทัว่ไป 

ท่ีมา : https://www.sanook.com/travel/1400969/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sanook.com/travel/1400969/


1. เเบบฟอร์มขอวซ่ีาเเละรูปถ่าย 2 รูป (ติดรูปถ่ายในแบบฟอร์มขอวซ่ีา) เป็นรูปถ่ายปัจจุบนั 

หนา้ตรง รูปสี (พื้นหลงัสีขาว) ไม่สวมเคร่ืองประดบั     ขนาด 2 น้ิว (48 มม. X 33 มม.) 

 
 

ภาพท่ี : 4.2   ตวัอยา่งขนาดของรูปถ่ายและรูปแบบรูปถ่ายท่ีถูกตอ้งตามระเบียบ 

ท่ีมา : www.rsgtour.com/content/6766/บริการยืน่วซ่ีาจีน- 

 

 

http://www.rsgtour.com/content/6766/บริการยื่นวีซ่าจีน-


2. ใบอนุญาตท่ีอยู่อาศยัระยะยาวหรือใบตั้งถ่ินฐาน (ส าหรับผูส้มคัรท่ีไม่ได้อยู่ในประเทศ

สัญชาติของตวัเอง) ถา้ท่านขอวีซ่าในประเทศท่ีไม่ใช่ประเทศสัญชาติของตวัเอง ท่านตอ้ง

ยืน่ใบอนุญาตท่ีอยูอ่าศยัระยะยาว ใบตั้งถ่ินฐาน หนงัสือรับรองท่ีท างานหรือเรียนรู้หนงัสือ

ในประเทศนั้นตามกฎหมาย หรือยืน่วซ่ีาท่ียงัมีผลบงัคบัใชอ้ยูท่ ั้งตน้ฉบบัและส าเนา 

3. ผูส้มัครท่ีเคยมีหนังสือเดินทางจีนหรือวีซ่าจีน (ส าหรับผูส้มัครท่ีเคยเป็นสัญชาติจีน  

ภายหลังเปล่ียนสัญชาติเป็นคนต่างชาติ) หากท่านขอวีซ่าจีนคร้ังแรก ต้องยื่นต้นฉบบั

หนงัสือเดินทางจีนเล่มเก่าและใบส าเนาหนา้แรกของหนงัสือเดินทางจีนเล่มเก่า ถา้ท่านเคย

มีวีซ่าจีนและถือหนังสือเดินทางต่างชาติเล่มใหม่ ตอ้งยื่นใบส าเนาหน้าแรกของหนงัสือ

เดินทางต่างชาติเล่มเก่าและวีซ่าจีนท่ีเคยไดม้า (ถา้ช่ือสกุลในหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ไม่

ตรงกบัเล่มเก่า ยงัตอ้งยืน่หนงัสือรับรองการเปล่ียนช่ือสกุลท่ีออกโดยหน่วยงานราชการ 

4.2 เอกสารสนับสนุน 

ใบจองตัว๋เท่ียวบินไป-กลบั และใบจองโรงแรม หรือหนงัสือเชิญจากหน่วยงานในประเทศจีนหรือจาก

บุคคลท่ีอาศยัในประเทศจีน โดยหนงัสือเชิญนั้นตอ้งประกอบไปดว้ยเน้ือหาดงัต่อไปน้ี 

 ขอ้มูลส่วนตวัของผูไ้ดรั้บเชิญ : ช่ือ-สกุล, เพศ, วนัเกิด, หมายเลขหนงัสือเดินทาง เป็น

ตน้ 

 จุดประสงคท่ี์เชิญ : วนัท่ีเดินทางเขา้-ออก, สถานท่ี, ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้ชิญกบัผู ้

ถูกเชิญ, การรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในการเดินทาง เป็นตน้                                                             

 ขอ้มูลของหน่วยงานหรือผูเ้ชิญ : ช่ือหน่วยงานหรือช่ือผูเ้ชิญ, หมายเลขโทรศพัทติ์ดต่อ

,   ท่ีอยู,่ ตราประทบัของหน่วยงาน, ลายเซ็นท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายของตวัแทน

หน่วยงานหรือผูเ้ชิญ 

แต่ทั้งน้ี การเดินทางในเส้นทางรถไฟสาย ทรานส์ไซบีเรียน เป็นการเดินทางขา้มประเทศ ดงันั้นจึงจะ

ไม่ได้บินกลับจากปักก่ิงสู่กรุงเทพ จึงไม่สามารถแนบตัว๋เท่ียวบินแบบไป-กลับได้ ดังนั้นจึงต้องมี

เอกสารอ่ืนๆ เพื่อช้ีแจง เช่น แพลนการเดินทางคร่าวๆตลอดการเดินทาง หรือ จดหมายช้ีแจงการเดินทาง

เป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื่อยนืยนัต่อสถานฑูต นอกจากน้ีควรแนบประกนัการเดินทางดว้ย 

 

 



หมายเหตุ 

1. สามารถส่งเอกสารใบสมคัรได้ทางแฟกซ์ ถ่ายเอกสาร หรือปร้ินท์ส่ง แต่ทางเจา้หน้าท่ี

กงสุลอาจจะขอใหส่้งใบสมคัรฉบบัจริง                                                                                 

2. หากจ าเป็น เจา้หนา้ท่ีกงสุลอาจจะเรียกร้องใหผู้ส้มคัรส่งเอกสารเพิ่มเติมหรือใหผู้ส้มคัรมา

รับการสัมภาษณ์ท่ีสถานกงสุล                                                                                         

3. เจา้หน้าท่ีกงสุลสามารถตดัสินใจการออกวีซ่า การก าหนดระยะเวลาวีซ่า การเขา้พกัหรือ

จ านวนคร้ังในการเดินทางได้ตามสถานการณ์ กรณีเฉพาะเจาะจงตามสถานการณ์ของ

ผูส้มคัร 

 

4.3 ขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์มการขอยืน่วซ่ีาจีน 

1. คน้หาเวป็ไซต ์ของศูนยย์ื่นวซ่ีาจีน 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี : 4.3   การคน้หาศูนยบ์ริการยืน่ขอวซ่ีาประเทศจีน 

2. เขา้มาในเวป็ไซต ์ของศูนยย์ืน่วซ่ีาจีน จะเป็นรูปแบบดงัภาพ 

 



ภาพท่ี : 4.4   หนา้เวป็ไซตห์ลกัของศูนยบ์ริการยืน่ขอวซ่ีาประเทศจีน 

 

3. คลิกท่ีดาวน์โหลดจากนั้นคลิกท่ีแบบฟอร์มการขอยืน่วีซ่าจีน 

 

ภาพท่ี : 4.5   การดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอวซ่ีาประเทศจีน 

4. คลิกแบบฟอร์มการขอยืน่วซ่ีาจีน Chinese Visa Application Form (Form V 2013) จากนั้นกรอก

ขอ้มูลส่วนตวั ให้ตรงกบัหนา้หนงัสือเดินทาง 

 

ภาพท่ี : 4.6   การเขา้ถึงลิงคท่ี์น าไปสู่แบบฟอร์มการขอวซ่ีาประเทศจีน 

 

5.  รูปแบบแบบฟอร์มการขอยื่นวีซ่าจีน โดยผูส้มคัรยื่นวีซ่าต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน    

และปร้ินท ์ออกมาเพื่อใชใ้นการยืน่ขอวซ่ีาท่ีศูนยย์ืน่วซ่ีาประเทศจีน 



 

ภาพท่ี 4.7   แบบฟอร์มการยื่นขอวซ่ีาจีน (1) 

ท่ีมา : www.rsgtour.com/content/6766/บริการยืน่วซ่ีาจีน- 



 
ภาพท่ี 4.8   แบบฟอร์มการยื่นขอวซ่ีาจีน (2) 

ท่ีมา : www.rsgtour.com/content/6766/บริการยืน่วซ่ีาจีน- 



 
ภาพท่ี 4.9   แบบฟอร์มการยื่นขอวซ่ีาจีน (3) 

ท่ีมา : www.rsgtour.com/content/6766/บริการยืน่วซ่ีาจีน- 



 
ภาพท่ี 4.10   แบบฟอร์มการยืน่ขอวซ่ีาจีน (4) 

ท่ีมา : www.rsgtour.com/content/6766/บริการยืน่วซ่ีาจีน- 



4.4 สถานทีต่ั้งของศูนย์ยืน่ 
เม่ือเตรียมเอกสารครบถว้นแลว้ ท่านสามารถไปยนืขอวซ่ีาไดต้ามสถานท่ีดงักล่าว 
ศูนยบ์ริการยืน่ขอวซ่ีาประเทศจีน ท่ีกรุงเทพฯ : 1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 5 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวง
มกักะสัน เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 10400   
แฟกซ์ 02-207-5988,022075933          Call Center 02-207-5888      
วนัเปิดท าการ :วนัจนัทร์ - วนัศุกร์ (หยดุวนัเสาร์ - อาทิตยแ์ละวนัหยดุราชการ)         
เวลารับยืน่ใบค าร้อง :9:00 น.- 15:00 น. (ค าร้องประเภทด่วน และด่วนพิเศษกรุณายืน่ค  าร้องภายในเวลา 
11.00 น.)   เวลาส าหรับจ่ายช าระเงินและรับเอกสารคืน : 9:00 น.- 16:00 น.                                                              
(ค าร้องประเภทด่วนพิเศษสามารถรับเอกสารคืนไดห้ลงัเวลา 15.30 น.) 

 

 
ภาพท่ี : 4.11   สถานท่ีตั้งส านกังานศูนยบ์ริการยืน่ขอวซ่ีาประเทศจีน 

ท่ีมา : http://idtrips.blogspot.com/ 

http://idtrips.blogspot.com/


4.5 ค่าธรรมเนียมและวซ่ีาจีน 

ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน เพื่อเขา้ประเทศ 1 คร้ัง วีซ่าแบบทัว่ไป ราคา 1,500 บาท ต่อท่าน หากเอกสาร

ครบถว้น โดยทัว่ไปใชเ้วลา 4 วนัท าการ (เวลาในการพิจารณาอนุมติัอาจแตกต่างกนัไป แลว้แต่กรณี) 

ในกรณีพิเศษหรือกรณีเร่งด่วน สามารถด าเนินการยื่นขอแบบเร่งด่วน (รับวีซ่า 2 หรือ3วนัท าการ) หรือ

แบบเร่งด่วนพิเศษ (รับวีซ่าภายใน 1 วนัท าการ) จ่ายค่าบริการเร่งด่วนหรือเร่งด่วนพิเศษ สถานทูตจีน

หรือสถานกงสุลจีนไม่รับประกนัวา่ ผูย้ืน่ขอจะไดรั้บบริการเร่งด่วนหรือเร่งด่วนพิเศษ 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.12   ตารางค่าธรรมเนียมวซ่ีาจีนส าหรับผูถื้อสัญชาติไทย 

ท่ีมา : http://www.sutthitham.com/2017-09-28-15-10-00.html 

 

หลงัจากท่ีไดรั้บวซ่ีาจีนแลว้ สามารถเดินทางเขา้ไปท่องเท่ียว 3 ประเทศ บนขบวนรถไฟ 

ทรานส์ไซบีเรียนได้แล้ว เพราะอีก 2 ประเทศ ล้วนมีข้อตกลงยกเวน้การตรวจลงตราวีซ่าเพื่อการ

ท่องเท่ียวระหวา่งกนั  ซ่ึงสะดวกมากส าหรับคนไทย 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.5  ตวัอยา่งวซ่ีาจีน 

 

ภาพท่ี : 4.13   ตวัอยา่งวซ่ีาจีน 

ท่ีมา : https://pantip.com/topic/32452364 

http://www.sutthitham.com/2017-09-28-15-10-00.html
https://pantip.com/topic/32452364


4.6 เครือข่ายชุมทางรถไฟทั้ง 3 สาย 

การเดินทาง เร่ิมต้นท่ีกรุงปักก่ิง ประเทศจีนนั้น ถือว่าเป็นหน่ึงในเส้นทางท่ีได้รับความนิยมจาก

นกัท่องเท่ียว อย่างแพร่หลาย ก่อนอ่ืนตอ้งท าความเขา้ใจ เครือข่ายชุมทางรถไฟทั้ง 3 สายให้ดีเสียก่อน 

โดยเส้นทางรถไฟสายน้ีจะแบ่งออกเป็น 3 สาย แต่เช่ือมต่อกนั โดย เส้นทางท่ีพาดผ่านแต่ในแผ่นดิน

รัสเซียเพียงเท่านั้น คือ เส้นทางรถไฟ สายทรานส์ไซบีเรียน  (Trans-Siberian) เป็นเส้นทางสายท่ียาว

ท่ีสุดจากรัสเซียฝ่ังตะวนัออกไกลท่ีเมือง วลาดิวอสต็อก (Vladivostok) ส้ินสุดท่ีเมืองหลวงของประเทศ 

กรุงมอสโคว์ (Moscow) อีกเส้นทางท่ีได้รับความนิยมไม่แพ้กัน  คือ เส้นทางรถไฟสาย ทรานส์

มองโกเลีย (Trans-Mongolian) เป็นเส้นทางรถไฟท่ีเร่ิมตน้จากกรุงปักก่ิง ประเทศจีน ผ่านเมืองหลวง

ของประเทศมองโกเลีย ท่ีเมือง อูลานบาตอร์ (Ulaanbaatar ) และไปเช่ือมต่อกบัเส้นทางรถไฟสายท

รานส์ไซบีเรียน ท่ีเมือง อูลาน อูเด (Ulan Ude)  ซ่ึงในการเดินทางใช้ทั้ ง 2 เส้นทางควบคู่กัน ส่วน

เส้นทางสุดท้ายคือ เส้นทางรถไฟสายทรานส์แมนจูเรีย(Trans-Manchurian) เร่ิมต้นจากกรุงปักก่ิง

เช่นเดียวกบัเส้นทางรถไฟสายทรานส์มองโกเลีย แต่จุดมุ่งหมายวิ่งไปคนละเส้นทาง โดยผา่นเมืองฮาร์

บิน ของประเทศจีน เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงอย่างมากเพราะมีเทศกาลแกะสลกัประติมากรรมน ้ าแข็งท่ี

สวยงาม ต่อเน่ืองไปจนถึงเมือง ชิตา (Chita) ในประเทศรัสเซีย เส้นทางน้ีจะไม่ผา่นประเทศมองโกเลีย 

 

 

 

ภาพท่ี 4.6 เส้นทางรถไฟท่ีเช่ือมต่อกนัทั้ง 3สาย 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี : 4.14   แผนท่ีแสดงเส้นทางรถไฟ  

ท่ีมา : https://pantip.com/topic/35338220 

 



4.7 การจองตั๋วรถไฟ 

 ทางคณะผูจ้ดัท าไดท้  าการศึกษาคน้ควา้ถึงขอ้มูลในการท าการจองตัว๋รถไฟล่วงหน้าจากเว็ป

ไซต์  https://www.seat61.com/Trans-Siberian.htm  ซ่ึงเป็นเว็ปไซต์ท่ีท าการรวบรวมข้อมูลของการ

เดินทางโดยรถไฟขา้มแผน่ดินประเทศต่างๆตั้งแต่ทวีปเอเชียต่อเน่ืองไปถึงทวีปยุโรป   อีกทั้งเน่ืองจาก 

“โครงงานทรานส์ไซบีเรียน ขบวนรถไฟแห่งความฝันที่ยาวที่สุดในโลก” นั้นเป็นโครงงานท่ีจดัท าและ

ออกแบบเส้นทางการท่องเท่ียวโดยรถไฟสายทรานส์ไซบีเรียรวมถึงเส้นทางรถไฟสายทรานส์

มองโกเลีย ซ่ึงจ าเป็นตอ้งมีการท าการจองตัว๋รถไฟล่วงหน้า เพราะจะตอ้งท าการก าหนดเส้นทางการ

เดินทางตั้งแต่เดินทางไปจวบจวนเดินทางกลบัอย่างเสร็จสมบูรณ์ ไม่สามารถท่ีจะไปซ้ือตัว๋รถไฟท่ี

สถานีหรือท่ีเอเจนซ่ี (Agency)ในเมืองนั้นๆได ้เพราะจะท าให้แผนการเดินทางอาจมีการคลาดเคล่ือน

และอาจจะท าให้เกิดอุปสรรคในระหว่างการเดินทางท่ีไม่สามารถคาดเดาได ้ซ่ึงการซ้ือตัว๋รถไฟท่ีเวป็

ไซตน้ี์แนะน าก็มีหลากหลายวิธี โดยท่ีทางคณะผูจ้ดัท าไดเ้ลือกวิธีท่ี 2 ดงัภาพ คือ เลือกซ้ือตัว๋ออนไลน์

กับเอเจนซ่ี Real Russia Trip Plan ซ่ึงเป็นวิธีท่ีง่ายดายท่ีสุด สะดวก ราคาไม่สูงจนเกินยอมรับได้ 

สามารถเช่ือถือได ้อีกทั้งมีการบริการหลงัการขายท่ีดี จึงเป็นตวัเลือกท่ีดีท่ีสุด และเหมาะสมท่ีสุด 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี : 4.15   ศึกษาวธีิการจองตัว๋รถไฟล่วงหนา้ท่ีเหมาะสมท่ีสุด          

https://www.seat61.com/Trans-Siberian.htm


Real Russia Trip Plan เป็นบริษทัเอเจนซ่ีท่ีตั้งอยูใ่นกรุงลอนดอน สหราชอาณาจกัร และ กรุงมอสโก 

ประเทศรัสเซีย อีกทั้งยงัมีส านกังานยอ่ย ตามเมืองหลกัในเส้นทางทรานไซบีเรียของประเทศรัสเซียอีก

ด้วย บริษัทน้ีมีความเช่ียวชาญในการให้บริการด้านการท่องเท่ียวในประเทศรัสเซีย รวมถึงการ

ให้บริการด้านวีซ่ารัสเซีย อีกทั้งประเทศใกล้เคียง เช่น ประเทศเบลารุส รวมถึงการจองตั๋วรถไฟ

ออนไลน์ซ่ึงระบบของพวกเขาเช่ือมโยงกบัฐานขอ้มูลรถไฟของประเทศรัสเซียท่ีแสดงเวลาเดินทางออก

จากตน้ทางและถึงปลายทางของรถไฟ ระยะเวลาท่ีเดินทาง ราคาและขบวนรถไฟท่ีให้บริการ ซ่ึงผู ้

เดินทางสามารถด าเนินการดว้ยตนเองโดยท าการจองออนไลน์พร้อมดว้ยมีการให้บริการหลงัการขาย

ดว้ยภาษาองักฤษท่ีดี ท าใหน้กัเดินทางท่ีไม่เขา้ใจภาษารัสเซียหมดความกงัวลอุปสรรคทางดา้นภาษาไป

โดยปริยาย 

  

 
 

ภาพท่ี : 4.16   การจองตัว๋รถไฟล่วงหนา้กบับริษทัเอเจนซ่ี 

 

4.8 วธีิการจองตั๋วรถไฟสายทรานส์มองโกเลยี 

 เร่ิมตน้จากการจองตัว๋รถไฟสายทรานส์มองโกเลีย ตน้ทางปักก่ิง-ปลายทางอูลานบาตอร์ โดย

เราเลือกเขา้ไปท่ีเวป็ไซต ์ http://realrussia.co.uk/  จะเป็นเวป็ไซตภ์าษาองักฤษ ซ่ึงเวป็ไซตน้ี์จะค่อนขา้ง

คลอบคลุมในทุกการเดินทางในประเทศรัสเซีย รวมถึง ประเทศจีน และ มองโกเลีย อีกทั้งยงัมีขอ้มูลท่ี

น่าสนใจเก่ียวกบัประเทศรัสเซียในหลากหลายแง่มุม ทั้งขอ้มูลทัว่ไป การวางแผนการเดินทางในรัสเซีย 

ขอ้มูลดา้นวซ่ีา ขอ้มูลดา้นท่ีพกั หรือแมแ้ต่สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ 

http://realrussia.co.uk/


 
ภาพท่ี : 4.17   เวป็ไซตห์ลกัของบริษทั Real Russia  

  

เลือกไปท่ีเมนู Trains จากนั้นเลือก Book Tickets Online  

  

 
ภาพท่ี : 4.18   การเลือกจองตัว๋ออนไลน์ 

 

จากนั้นเลือกเส้นทาง Trans-Mongolian Journey Planner  

 



 
ภาพท่ี : 4.19   ก าหนดเส้นทางรถไฟสายทรานส์มองโกเลีย 

ก าหนดให้ออกเดินทางจากตน้ทางท่ีกรุงปักก่ิง ประเทศจีน ปลายทางเมืองอูลานอูเด ประเทศรัสเซีย โดย

จะแวะพกัและท่องเท่ียวกรุงอูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย เป็นเวลา 2 วนั ก่อนออกเดินทางจากกรุง

อูลานบาตอร์ มุ่งหน้ายงัเมืองอูลานอูเด ในประเทศรัสเซียต่อไป จากนั้นเลือกวนัท่ีตอ้งการเดินทาง ซ่ึง

เราสามารถเลือกใหแ้สดงราคาออกมาเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ, ยโูร, ปอนดส์เตอริง หรือ รูเบิลรัสเซีย

ได ้และให้แสดงเวลาโดยสามารถเลือกเป็นเวลาทอ้งถ่ินนั้นๆ หรือเวลาท่ีมอสโกได ้ตรงน้ีให้ท าความ

เขา้ใจเร่ืองเวลาใหล้ะเอียด จากนั้นกดคน้หาขบวนรถไฟ Search for available trains 
 

 

 

ภาพท่ี : 4.20   ก าหนดจุดหมายระหวา่งทางและปลายทาง 
 



  ในส่วนของเส้นทางรถไฟ สายทรานส์มองโกเลีย จากกรุงปักก่ิงถึงกรุงอูลานบาตอร์ สามารถ

เลือกระดบัของรถไฟ โดยมีให้เลือก 2 ประเภท คือ Class Deluxe และ Class Hard ซ่ึงราคาก็จะแตกต่าง

กนัพอสมควร พอเลือกระดบัของรถไฟเรียบร้อยแลว้ ใหก้ดไปท่ี Continue to select tickets classes 

 

 
ภาพท่ี : 4.21    ก าหนดระดบัคลาสของรถไฟจากตน้ทางถึงจุดหมายระหวา่งทาง 

 

ในส่วนของเส้นทางรถไฟสายทรานส์มองโกเลียจากกรุงอูลานบาตอร์ถึงเมืองอูลานอูเด สามารถเลือก

ระดับชั้ นของรถไฟได้ 2 ประเภทดังน้ี  1. First Class      2. Second Class   หลังจากนั้ นให้กดไปท่ี  

Continue to select tickets classes 

 
 

 
 

ภาพท่ี : 4.22   ก าหนดระดบัคลาสของรถไฟจากจุดหมายระหวา่งทางถึงปลายทาง 



จากนั้นจะให้กรอกข้อมูลผูติ้ดต่อ ทั้งช่ือ เบอร์โทรศพัท์ และอีเมลล์ อีกทั้งกรอกรายละเอียดขอ้มูล

ส่วนตวัผูเ้ดินทางทั้งช่ือ นามสกุล วนัเกิด เพศ สัญชาติ และหมายเลขหนงัสือเดินทาง ซ่ึงขอ้มูลตอ้งตรง

กบัหนา้พาสปอร์ต ดงันั้นควรระมดัระวงัขณะพิมพข์อ้มูล และตรวจสอบขอ้มูลอยา่งละเอียด นอกจากน้ี

สามารถเลือกการจดัส่งตัว๋เดินทางไปท่ีออฟฟิศของบริษทัในเมืองท่ีเราก าลงัเดินทางไปถึงไดอี้กดว้ย 
 

 
ภาพท่ี : 4.23   กรอกรายละเอียดขอ้มูลส่วนตวั 

 

หลงัจากกรอกรายละเอียดขอ้มูลจนเสร็จสมบูรณ์แลว้ ระบบจะท าการแจง้ยอดเงินรวมทั้งหมดของตัว๋

และยงัมีใหแ้จง้ขอ้มูลหรือค าแนะน าเพิ่มเติมเก่ียวกบัส่ิงท่ีเราร้องขอไดอี้กดว้ย ต่อจากนั้นจะมีค าถามท่ีวา่ 

คุณไดอ่้านขอ้ตกลงหรือเง่ือนไขแลว้หรือยงั (Have you read the terms and conditions?) ก็ให้คลิกท่ี ใช่ 

(Yes) สุดทา้ย เม่ือคลิกปุ่ม "ส่งค าขอ" (Send request) ผูด้  าเนินงานของระบบจะยืนยนัความพร้อมใชง้าน

และเง่ือนไขของตัว๋ท่ีตรงกบัค าขอ ในกรณีใด ๆ ระบบจะไม่ท าการจองตัว๋จนกว่าจะมีการยืนยนัและ

จ่ายเงินค่าตัว๋ รายละเอียดการช าระเงินจะถูกรวมไวใ้นอีเมลของเราถึงคุณ หลงัการช าระเงิน ระบบจะส่ง 

e-ticket มาใหใ้นอีเมลลเ์พื่อใหส้ามารถรับตัว๋จากสถานีหลกัท่ีเดินทางไปถึงได ้
 

 



 

 

ภาพท่ี : 4.24   การช าระเงิน 

4.9 วธีิการจองตั๋วรถไฟสายทรานส์ไซบีเรียน 

 ต่อเน่ืองไปกบัการจองตัว๋รถไฟเส้นทางสาย ทรานส์ไซบีเรียน ซ่ึงก็ต่อเน่ืองมาจากเส้นทางสาย 

ทรานส์มองโกเลียนั้นเอง โดยเร่ิมตน้จากเมืองอูลานอูเด ประเทศรัสเซีย ส้ินสุดการเดินทางท่ีกรุงมอสโก 

เมืองหลวงของประเทศรัสเซีย โดยเป็นการเดินทางในเส้นทางรถไฟท่ียาวท่ีสุดในโลก ดังนั้นการ

เดินทางรวดเดียวโดยไม่แวะพกัเมืองใดๆเลย คงจะเป็นไปไม่ได ้เพราะจะเป็นการเดินทางท่ียาวนานมาก

จนเกินไป อีกทั้งท าให้พลาดชมความสวยงามของเมืองต่างๆในระหว่างทางการเดินทางไปอย่างน่า

เสียดาย ทางผูจ้ดัท าจึงไดเ้ลือกเมืองระหว่างทางท่ีน่าสนใจ และควรค่าแก่การแวะชม ซ่ึงเวป็ไซต์ท่ีท า

การจองนั้ นก็ คื อ เ ว็ปไซต์ เ ดี ยวกับ ท่ีจองตั๋วรถไฟสาย  ทรานส์มองโก เ ลี ย  คือ ท่ี เว็ปไซต์   

http://realrussia.co.uk/  

 

 
ภาพท่ี : 4.25   เวป็ไซตห์ลกัของบริษทั Real Russia  

 

http://realrussia.co.uk/


จากนั้นเลือกไปท่ีเมนู Trains จากนั้นเลือก Book Tickets Online 

 

 
ภาพท่ี : 4.26   การเลือกจองตัว๋ออนไลน์ 

 

เลือกเส้นทาง Trans-Russian Journey Planner ซ่ึงก็คือเส้นทางรถไฟสาย Trans-Siberian นั้นเอง 

 

 
ภาพท่ี : 4.27    ก าหนดเส้นทางรถไฟสายทรานส์ไซบีเรียน 

 

ก าหนดให้ออกเดินทางจากตน้ทางท่ีเมืองอูลานอูเด ส้ินสุดการเดินทางท่ีกรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย 

จากนั้ นเลือกวนัท่ีต้องการเดินทาง ซ่ึงก็เป็นวนัเดียวกับท่ีเดินทางมาถึงเมืองอูลานอูเด จากกรุง

อูลานบาตอร์ โดยขบวนรถไฟสาย ทรานส์มองโกเลีย ทั้งน้ีเราสามารถเลือกให้แสดงราคาออกมาเป็น

สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ, ยโูร, ปอนด์สเตอริง หรือ รูเบิลรัสเซียได ้และให้แสดงเวลาโดยสามารถเลือก

เป็นเวลาทอ้งถ่ินนั้นๆ หรือเวลาท่ีมอสโคว ์ตรงน้ีให้ท าความเขา้ใจเร่ืองเวลาให้ละเอียดอีกเช่นเคย ซ่ึงจะ

เห็นไดว้า่ระหวา่งทางจะมีเมืองต่างๆท่ีอยูบ่นเส้นทางรถไฟสายทรานส์ไซบีเรียน อยูเ่ป็นจ านวนมาก ซ่ึง



นกัเดินทางก็สามารถท่ีจะเลือกแวะเท่ียว แวะพกั เมืองระหว่างทางต่างๆเหล่าน้ี ซ่ึงความถ่ีของการแวะ

พกัระหว่างเมือง ก็จะเป็นปัจจยัส่งผลต่อราคาตัว๋รถไฟท่ีจะมีราคาท่ีสูงข้ึนตามล าดบั ดงันั้นทางคณะ

ผูจ้ดัท าจึงท าการคดัเลือกเมืองท่ีมีความน่าสนใจ มีความโดดเด่น ควรค่าแก่การแวะพกั แวะเท่ียวชม ตาม

ตารางการจองตัว๋ดงักล่าว จากนั้นกดคน้หาขบวนรถไฟ Search for available trains 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
ภาพท่ี: 4.28    ก าหนดจุดหมายระหวา่งทางและปลายทาง 



 

จากนั้ นตั๋วรถไฟจะแสดงการเดินทางระหว่างเมืองท่ีเราเลือกไว้ก่อนหน้า ซ่ึงขบวนรถไฟจะมี

หลากหลายระดบัให้เลือก  บนขบวนรถไฟยงัมีการใหบ้ริการอาหาร รวมถึงในบางขบวนมีการแบ่งเพศ

ตามโบก้ีรถไฟส าหรับนกัเดินทาง เพื่อความสบายใจ และความปลอดภยัของนักเดินทาง และในบาง

ขบวนยงัอนุญาติและมีพื้นท่ีให้กบัสัตวเ์ล้ียงของผูโ้ดยสารอีกดว้ย ตูน้อนบนรถไฟ 1 ตูน้อนสามารถพกั

ไดต้ั้งแต่ 1 - 4 ท่าน ตามระดบัประเภทห้อง โดยสามารถเลือกระดบัชั้นและขบวนรถไฟในแต่ละเท่ียว

ระหวา่งทางตามตอ้งการใหค้รบถว้นตลอดเส้นทาง  

 

 

 
 

ภาพท่ี : 4.29   ก าหนดระดบัคลาสของรถไฟสายทรานส์ไซบีเรียน 

 

 

หลงัจากเลือกขบวนรถไฟจนครบถว้นแลว้ ระบบก็จะแสดงตารางการเดินทางพร้อมราคา และวนัเวลา

ในการเดินทางอยา่งเสร็จสรรพ 



 

 
ภาพท่ี : 4.30    ตารางเวลาการเดินทาง 

 

จากนั้ นก็จะมีให้กรอกข้อมูลผู ้ติดต่ออีกเช่นเคย ทั้ งช่ือ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมลล์ อีกทั้ งกรอก

รายละเอียดขอ้มูลส่วนตวัผูเ้ดินทางทั้งช่ือ นามสกุล วนัเกิด เพศ สัญชาติ และหมายเลขหนงัสือเดินทาง 

ซ่ึงขอ้มูลตอ้งตรงกบัหนา้พาสปอร์ต ดงันั้นควรระมดัระวงัขณะพิมพข์อ้มูล และตรวจสอบขอ้มูลอยา่ง

ละเอียด นอกจากน้ีสามารถเลือกการจดัส่งตัว๋เดินทางจากเมืองท่ีเราเดินทางไปถึงไดอี้กดว้ย 

 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี : 4.31    กรอกรายละเอียดขอ้มูลส่วนตวั 

 

หลงัจากกรอกรายละเอียดขอ้มูลจนเสร็จสมบูรณ์แลว้ ระบบจะท าการแจง้ยอดเงินรวมทั้งหมดของตัว๋ 

และยงัมีใหแ้จง้ขอ้มูลหรือค าแนะน าเพิ่มเติมเก่ียวกบัส่ิงท่ีเราร้องขอไดอี้กดว้ย ต่อจากนั้นจะมีค าถามท่ีวา่ 

คุณไดอ่้านขอ้ตกลงหรือเง่ือนไขแลว้หรือยงั (Have you read the terms and conditions?) ก็ให้คลิกท่ี ใช่ 

(Yes) สุดทา้ย เม่ือคลิกปุ่ม "ส่งค าขอ" (Send request) ผูด้  าเนินงานของระบบจะยืนยนัความพร้อมใชง้าน



และเง่ือนไขของตัว๋ท่ีตรงกบัค าขอ ในกรณีใด ๆ ระบบจะไม่ท าการจองตัว๋จนกว่าจะมีการยืนยนัและ

จ่ายเงินค่าตัว๋ รายละเอียดการช าระเงินจะถูกรวมไวใ้นอีเมลลข์องเราถึงคุณ หลงัการช าระเงิน ระบบจะ

ส่ง e-ticket มาใหใ้นอีเมลลเ์พื่อใหส้ามารถรับตัว๋จากสถานีหลกัในรัสเซียได ้
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี : 4.32   การช าระเงิน 

4.10 ประเภทห้อง  

บนรถไฟประกอบด้วยตู้นอน 3 แบบ  Deluxe Gold , Deluxe Silver , Standard Plus                                                      

หอ้งพกัแบบ  Deluxe Gold เป็นแบบท่ีพิเศษและสะดวกสบายท่ีสุดในกลุ่มหอ้งรถไฟ ประกอบดว้ยห้อง

ส่วนตวัพร้อมห้องอามน ้า ฝักบวัและหอ้งสุขา แต่ละหอ้งมีเตียง 2 ชั้น ชั้นบน และชั้นล่าง โซฟา ตูเ้ล็ก ๆ 

โตะ๊เล็กติดกบัหนา้ต่าง แต่ละหอ้งมีปลัก๊ยโุรปขนาด 220 โวลต ์สามารถใชก้บัผลิตภณัฑอิ์เล็กทรอนิกส์ 

ต่างๆ หอ้งโดยสารติดตั้งอุปกรณ์เคร่ืองปรับอากาศ (ปรับอุณหภูมิห้องได)้  แบบดีลกัซ์  1 ตูมี้ 5 หอ้ง 

พื้นท่ีหอ้ง : 2.00 เมตร X 3.50 เมตร = 7.0 ตรม พื้นท่ีเตียงล่าง : 1.20 เมตร X 1.85 เมตร  พื้นท่ีเตียงบน : 

0.85 เมตร x 1.85 เมตร 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.33     แผนผงัห้องพกั Deluxe Gold 

ท่ีมา http://www.kravel-on.com/tours/trans-siberian-train/ 

http://www.kravel-on.com/tours/trans-siberian-train/


ห้องพกั แบบ  Deluxe Silver ภายในห้องมีขนาดเล็กกวา่ห้องนอนดีลกัซ์สีทอง ห้องส่วนตวัพร้อมห้อง

อาบน ้ า ฝักบวัและห้องสุขา แต่ละห้องมีเตียง 2 ชั้น ชั้นบน และชั้นล่าง โซฟา ตูเ้ล็ก ๆ โต๊ะเล็กติดกบั

หน้าต่าง ห้องแต่ละห้องมีปลัก๊ยุโรปขนาด 220 โวลต์ สามารถใช้กบัผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ต่างๆ 

หอ้งโดยสารติดตั้งอุปกรณ์เคร่ืองปรับอากาศ (ปรับอุณหภูมิหอ้งได)้ แบบดีลกัซ์สีเงิน Deluxe Silver 1 ตู ้

มี 6 ห้อง พื้นท่ีห้อง: 2.00m X 2.70m = 5.4 ตรม. พื้นท่ีเตียงล่าง: 1.10 เมตร X 1.85 เมตรพื้นท่ีเตียงบน: 

0.80 เมตร X 1.85 เมตร 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี : 4.34   แผนผงัหอ้งพกั  Deluxe Silver 

ท่ีมา http://www.kravel-on.com/tours/trans-siberian-train/ 

ห้องพักแบบมาตรฐาน Standard Plus  ห้องนอนแบบสแตนดาร์ด ไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดของการ

เดินทางดว้ยรถไฟ ในห้องประกอบดว้ย เตียงสองชั้น ชั้นบน 2 เตียงใชส้ าหรับนอนและเตียงสองชั้นล่าง  

ใช้ส าหรับว่างกระเป๋า ส่ิงของต่างๆ ห้องน ้ าและห้องสุขาแบบสาธารณะ ตั้งอยู่ท่ีปลายตูข้องสองดา้น 

อุปกรณ์เคร่ืองปรับอากาศ (อุณหภูมิควบคุมกลาง) ห้องพกัแต่ละห้องมีปลัก๊อินแบบยุโรปขนาด 220 

โวลตซ่ึ์งสามารถใชก้บัอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ แบบ มาตรฐาน     

 

 

 

ภาพท่ี : 4.35   แผนผงัหอ้งพกั Standard Plus 

ท่ีมา :  http://www.kravel-on.com/tours/trans-siberian-train/ 

http://www.kravel-on.com/tours/trans-siberian-train/
http://www.kravel-on.com/tours/trans-siberian-train/


4.11 การจองตั๋วเคร่ืองบิน 

 ในการเดินทางบนเส้นทางขบวนรถไฟสาย ทรานส์ไซบีเรียน เป็นการเดินทางท่ีจุดเร่ิมตน้นั้น

ไม่สามารถใช้วิธีการเดินทางทางบกจากประเทศไทยได ้เน่ืองจากระยะทางท่ีห่างไกล อีกทั้งเส้นทาง

รถไฟในประเทศไทยไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งเช่ือมโยงไปถึงเส้นทางรถไฟสายทรานส์ไซบีเรียน    แต่อยา่งใด 

ดงันั้นจุดเร่ิมตน้ของการเดินทางจากประเทศไทย จึงตอ้งใชก้ารเดินทางโดยเคร่ืองบิน โดยคณะผูจ้ดัท า

เลือกท่ีจะใชก้ารโดยสารเท่ียวบินตรงจาก กรุงเทพมหานคร ถึง กรุงปักก่ิง ประเทศจีน ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้

ของการเดินทางโดยรถไฟจวบจนถึงจุดหมายปลายทางท่ีกรุงมอสโคว ์ประเทศรัสเซีย และใช้การ

เดินทางโดยเคร่ืองบินอีกคร้ังในการเดินทางกลบัจากกรุงมอสโคว ์บินตรงสู่ กรุงเทพมหานคร ซ่ึงจาก

การท าการเปรียบเทียบสายการบินโดยใช้หลกัเกณฑ์ทางด้านการบริการ และการมีเท่ียวบินตรงทั้ง

เท่ียวบินขาไปและขากลบั ทางคณะผูจ้ดัท าจึงเลือกสายการบินไทย (Thai Airways) ให้เป็นสายการบิน

หลกัท่ีจะใชบ้ริการในการเดินทางไปและกลบัของโปรแกรมการเดินทาง    “ทรานส์ไซบีเรียน ขบวน

รถไฟแห่งความฝัน ทีย่าวทีสุ่ดในโลก” ในคร้ังน้ี โดยมีขั้นตอนในการท าการจองดงัต่อไปน้ี 

เทีย่วบินขาไป กรุงเทพ-ปักกิ่ง 

1 . ขั้นตอนแรกเขา้สู่เวป็ไซต ์https://www.thaiairways.com/th_TH/index.page ซ่ึงเป็นเวป็ไซตห์ลกั

อยา่งเป็นทางการของสายการบินไทย 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี : 4.36    หนา้เวป็ไซตก์ารบินไทย 

 

 

https://www.thaiairways.com/th_TH/index.page


2 . เช็คตารางเวลาเท่ียวบิน กรุงเทพ (BKK) – ปักก่ิง (PEK) 

     

ภาพท่ี : 4.37    แสดงเท่ียวบินท่ีคน้หา 

 

ระบบแสดงตารางเท่ียวบิน บินตรง มี 2 เท่ียวบิน คือ  TG614  และ  TG674 

 

 

 

ภาพท่ี : 4.38     แสดงเท่ียวบินท่ีมี 

 



3 . กลบัสู่หนา้หลกั เลือกจองเท่ียวบินแบบเท่ียวเดียวโดยเลือก ตน้ทาง กรุงเทพ (BKK) ถึงจุดหมาย

ปลายทาง ปักก่ิง (PEK) และเลือกวนัท่ีออกเดินทาง สุดทา้ยกดคน้หาเท่ียวบิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี : 4.39    แสดงตน้ทาง ปลายทางและวนัเวลาจ านวนผูโ้ดยสาร 

4 . ระบบแสดงราคาเท่ียวบิน จากนั้นเลือก ด าเนินการต่อ  

 

ภาพท่ี : 4.40   แสดงวนัเดินทางและราคา 

 

 

 

 



5 . เลือกด าเนินการต่อ กรอกขอ้มูลผูเ้ดินทาง ขอ้มูลการติดต่อขอ้มูลการติดต่อกรณีฉุกเฉินหลงัจาก

กรอกรายละเอียดขอ้มูลจนแลว้เสร็จ ใหด้ าเนินการต่อจนถึงขั้นตอนการช าระเงิน 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี : 4.41    แสดงขอ้มูลผูเ้ดินทาง 

 

เทีย่วบินขากลบัมอสโคว์ - กรุงเทพ 

1 . เขา้สู่เวป็ไซต ์https://www.thaiairways.com/th_TH/index.page ซ่ึงเป็นเวป็ไซตห์ลกัอยา่งเป็น

ทางการของสายการบินไทย 

 

 

ภาพท่ี : 4.42    แสดงตน้ทาง ปลายทางท่ีตอ้งการ       

2 . เช็คตารางเวลาเท่ียวบิน มอสโคว ์(DME) – กรุงเทพ (BKK)  ระบบแสดงตารางเท่ียวบิน บินตรง มี 1 

เท่ียวบิน คือ  TG 975 

https://www.thaiairways.com/th_TH/index.page


 

ภาพท่ี : 4.43    แสดงเท่ียวบินท่ีคน้หา 

  3 . กลบัสู่หนา้หลกั เลือกจองเท่ียวบินโดยเลือก ตน้ทาง มอสโคว ์(DME) ถึงจุดหมาย

ปลายทาง กรุงเทพ (BKK) และเลือกวนัท่ีออกเดินทาง สุดทา้ยกดคน้หาเท่ียวบิน 

 

ภาพท่ี : 4.44   แสดงตน้ทาง ปลายทางและวนัเวลาจ านวนผูโ้ดยสาร    

4 . ระบบแสดงราคาเท่ียวบิน จากนั้นเลือก ด าเนินการต่อ 

 

 

 

 

ภาพท่ี : 4.45   แสดงวนัเดินทางและราคา 



5 . หลงัจากเลือกด าเนินการต่อเสร็จส้ิน ก็จะมีใหก้รอกขอ้มูลของผูเ้ดินทาง ขอ้มูลการติดต่อ ขอ้มูลการ

ติดต่อกรณีฉุกเฉิน หลงัจากกรอกรายละเอียดขอ้มูลจนเสร็จส้ิน ก็ใหด้ าเนินการต่อจนถึงขั้นตอนการ

ช าระเงิน ก็จะเสร็จส้ินขั้นตอนการจองตัว๋เคร่ืองบิน 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี : 4.46   แสดงขอ้มูลผูเ้ดินทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.12 สภาพอากาศประจ าเมือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี : 4.47   แสดงอุณหภูมิประจ าในแต่ละเดือนของแต่ละเมือง 

ท่ีมา : https://minimore.com/b/JH7k8/1 
 

การท่องเท่ียวโดยรถไฟ สายทรานส์ไซบีเรียน สภาพอากาศเป็นเร่ืองท่ีส าคญัเน่ืองจาก ทางรถไฟวิง่อยู่

ในเขตซีกโลกเหนือทั้งหมด เพราะฉะนั้นจะมีฤดู หลกัเพียง 2 ฤดู คือ ร้อน และ หนาว                                 

High season : ช่วงเดือนมิถุนายน -  สิงหาคมของทุกๆปี อากาศในไซบีเรียน ก าลงัเยน็สบาย                                   

Low season : ช่วงเดือนพฤศจิกายน - กุมภาพนัธ์ อากาศหนาวเยน็มากติดลบ -30° ข้ึนไป                            

ตึกราบา้นช่อง ทุ่งหญา้จะถูกปกคลุมหิมะ น ้าในทะเลสาบจบัตวักลายเป็นลานน ้าแขง็     

Shoulder season : มีนาคม - เมษายนและ ตุลาคม รอยต่อช่วงผลดัเปล่ียนฤดูกาล อากาศไม่หนาวเยน็

มากเท่าช่วง  Low season เป็นช่วงหิมะเร่ิมละลาย หรือเร่ิมจบัตวัเป็นน ้าแขง็ 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.13 ประเทศมองโกเลยี           

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.48   แผนท่ีประเทศมองโกเลีย 

ทีม่า :  https://www.sanook.com/travel/1399295/ 

 

          เจงกิสข่าน นกัรบผูก้ลา้หาญไม่เคยกลวัใครแห่งศตวรรษท่ี 12 เป็นผูส้ร้างจกัรวรรดิมองโกลอนั

ยิ่งใหญ่เกรียงไกร ปัจจุบนั ประเทศมองโกเลียมีอาณาเขตน้อยกว่าเม่ือก่อน และอยู่ตรงกลางระหว่าง

ประเทศจีนกบัรัสเซีย ไม่มีทางออกสู่ทะเล มองโกเลียยงัเป็นประเทศหน่ึงท่ีมีประชากร    เบาบางท่ีสุด

ในโลกดว้ยภูมิประเทศของมองโกเลียมีทั้งแม่น ้าล าธารหลายสาย ภูเขาท่ีสูงตระหง่าน ทุ่งหญา้กวา้งใหญ่

ท่ีเขียวสด และทุ่งหญา้ก่ึงทะเลทราย ส่วนทะเลทรายโกบีท่ีอยูท่างใต ้ยงัคน้พบโครงกระดูกไดโนเสาร์

ซ่ึงยงัอยูใ่นสภาพดี มองโกเลียอยูสู่งกวา่ระดบัน ้าทะเล 1,580 เมตร                           คนมองโกลเลีย เรียก

ประเทศตวัเองวา่ “ดินแดนแห่งทอ้งฟ้าสีคราม” ซ่ึงก็สมช่ือจริง ๆ เพราะในแต่ละปีมองโกเลียมีวนัท่ีแดด

จา้ฟ้าใสถึง 250 วนั  คนมองโกลเลีย ตอ้งอยู่กบัสภาพภูมิอากาศท่ีแตกต่างกนัอย่างสุดขั้ว อุณหภูมิจะ

แตกต่างกนัมากในแต่ละฤดู ฤดูร้อนอุณหภูมิอาจสูงถึง 40 องศาเซลเซียส ส่วนฤดูหนาว อุณหภูมิอาจ

ลดลง ถึง -40 องศาเซลเซียส ประชากรเกือบ 1 ใน 3 ของประเทศมองโกเลียเป็นชนเผา่เร่ร่อน คนมอง

โกลมกัจะต่ืนแต่เชา้ตรู่ ทั้งผูช้ายผูห้ญิงจะช่วยกนัรีดนมแพะ ววั อูฐ และมา้ อาหารท่ีพวกเขากินก็มกัจะ

ท าจากนมและเน้ือ และด่ืมนมแทนน ้า ผูค้นมองโกลเลีย จึงมีร่างกายท่ีหนา พร้อมทุกสภาพอากาศ  

 

 

 

https://www.sanook.com/travel/1399295/


อูลานบาตอร์ Ulaanbaatar เมืองหลวงประเทศมองโกเลีย 

  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี : 4.49   เมืองอูลานบาตอร์ 

ท่ีมา : http://www.wtfintheworld.com/2017/12/22/10-winter-ranking/ 

 

    อูลานบาตอร์เป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของมองโกเลีย ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ

อาศยัอยู่ท่ีน้ี ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ กว่าจะมาเป็นอูลานบาตอร์ได้มีการเปล่ียนช่ือเมืองมา

หลายคร้ังจนสรุปเม่ือปี 1924 ซ่ึงมีความหมายวา่วีรบุรุษสีแดง เพื่อเป็นเกียรติแก่                    ดมัดิน ซคั

บาตอร์ (  Damdin Sukhbaatar ) ผู้น าการปฏิว ัติการปกครองและการประกาศอิสรภาพจากจีน  

อูลานบาตอร์ เป็นมากกวา่เมืองหลวงดว้ยส่วนผสมท่ีสมบูรณ์แบบของประเพณีและความทนัสมยั วดัวา

อารามท่ีสะทอ้นเส้ียวของประวติัศาสตร์โบราณท่ีผ่านมา ท่ีพกัอาศยัและอาคารสไตล์โซเวียต ตึกแกว้

ระฟ้าแบบสมยัใหม่ ปัจจุบนัเมืองหลวงแห่งน้ีถือเป็นศูนยก์ลางการคมนาคมของประเทศ การเดินทาง

โดยเคร่ืองบินมีทั้งเท่ียวบินภายในประเทศและระหวา่งประเทศ มีรถไฟและรถโดยสารทางไกลอ่ืนๆ อีก

ทั้งยงัมีถนนท่ีเช่ือมต่อไปยงัหลายๆ พื้นท่ีในมองโกเลียและเช่ือมต่อไปยงัประเทศใกลเ้คียง ท่ีสามารถ

เช่ือมโยงกบัเส้นทางรถไฟสาย ทรานส์ไซบีเรียน (Trans – Siberian Railway) ซ่ึงเป็นตวัเลือกในการ

เดินทางท่ีไดรั้บความนิยมจากนกัท่องเท่ียวเป็นอยา่งมาก 

 

 

 

 

http://www.wtfintheworld.com/2017/12/22/10-winter-ranking/


ทะเลทรายโกบี (Gobi Desert) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.50   ทะเลทรายโกบี 

ท่ีมา : http://www.thaigoodview.com/node/86471 

 

          ทะเลทรายโกบีติด 1 ใน 5 ของทะเลทรายท่ีกวา้งใหญ่ท่ีสุดในโลก ทะเลทรายแห่งน้ีลอ้มรอบไป

ดว้ยเทือกเขาอลัไตและทุ่งหญา้สเตปป์ ท่ีกวา้งใหญ่ ซ่ึงเคยมีการคน้พบซาก ฟอสซิลและไข่ไดโนเสาร์

ท่ีน่ี ทะเลทรายโกบีแตกต่างจากทะเลทรายทัว่ไป พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นทุ่งหญา้ราบกวา้ง อุดมไปดว้ยพืช

พนัธ์ุต่างๆ สัตวจ์  านวนมากจึงมาอาศยัอยูใ่นบริเวณน้ี มีอุณหภูิมิเฉล่ียสูงสุด และต ่าสุดอยู่ท่ี 50 ถึง -40 

องศาเซียลเซียตในเวลากลางคืน และตอนกลางวนั ตามล าดบั  สาเหตุท่ี     พื้นท่ีบริเวณน้ีเป็นทะเลทราย

เน่ืองจาก เทือกเขาหิมาลยั ( Himalaya ) เทือกเขาอลัไต ( Altai ) เป็นตวัขวางกนัเมฆฝน และความช้ืน ท่ี

จะพดัพามายงัทะเลทรายโกบี กิจกรรมท่องเท่ียวท่ีนิยม คือการข่ีอูฐผจญภยัในทะเลทราย ถ่ายรูปกบัอูฐ

และทะเลทรายกวา้ง กิจกรรมยามค ่าคืนในทะเลทรายโกบีท่ีนกัท่องเท่ียวช่ืนชอบกนัมากๆ ก็คือการนอน

ดูดาวและทางช้างเผือก เรียกไดว้า่เป็นสถานท่ีท่ีงดงามไม่ว่าจะกลางวนัหรือกลางคืน คุม้ค่าแก่การมา

เยีย่มชม 

 

 

 

 

http://www.thaigoodview.com/node/86471


จตุรัสซุคบาตอร์ ( Sukhbaatar Square ) หรือจัตุรัสเจงกิสข่าน ( Chinggis Square, Mongolia ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.51   จตุรัสซุคบาตอร์  

ท่ีมา : https://travelblog.expedia.co.th/asia/bd05_december17/ 

 

     ซัคบาตอร์หรือจตุัรัสเจงกิสข่าน ตั้งอยู่ใจกลางเมืองอูลานบาตอร์ เป็นสถานท่ีท่ีใช้ในการจดังาน

พาเหรดต่างๆ ไฮไลท์ของท่ีน่ีคือการไปเยี่ยมชมรูปป้ันของดมัดิน ซัคบาตอร์ ( Damdin Sukhbaatar ) 

ผูน้ าการปฏิวติัในปี 1921 ท่ีตั้ งตระหง่านอยู่ใจกลางจตุัรัส ในบริเวณใกล้เคียงกันนั้นมีรูปป้ันของ              

เจงกิสข่าน ตั้ งอยู่ด้วย เรียกได้ว่าไปท่ีเดียวได้เห็นรูปป้ันบุคคลส าคัญของมองโกเลียถึงสองคน 

นอกจากน้ีในบริเวณจตุัรัสยงัเป็นท่ีตั้งของสถานท่ีส าคญัอีกหลายแห่ง ทั้ งอาคารรัฐสภา พิพิธภณัฑ์

ประวติัศาสตร์ และพิพิธภณัฑธ์รรมชาติ ซ่ึงมีการจดัแสดงนิทรรศการและผลงานต่างๆ มากมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://travelblog.expedia.co.th/asia/bd05_december17/


อนุสาวรีย์เจงกสีข่าน ( Chinggis Khaan Monument ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.52   อนุสาวรียเ์จงกีสข่าน  

ท่ีมา : https://www.matichonweekly.com/column/article_25165 

 

          เจงกีสข่าน นกัรบผูย้ิ่งใหญ่ ซ่ึงเคยน ากองทพัมองโกล พิชิตดินแดนต่างๆ ตั้งแต่เอเซียตะวนัออก

ไกลจรดถึงยุโรปดา้นตะวนัออก หรือเกือบหน่ึงในส่ีพื้นท่ีของโลกเรา จนกลายเป็นอีกหน่ึงจกัวรรดิท่ี

ยิ่งใหญ่ท่ีสุดในโลก อีกหนา้ประวติัศาสตร์กล่าวถึง เจงกิสข่าน วา่เป็นนกัรบผูก้ระหายเลือด ตลอดการ

ท าสงครามขยายอาณาจกัร มีผูเ้สียชีวิตจากการรุกรานของชนชาติมองโกลภายใตก้ารน าของเจงกิสข่า

นกว่า 40 ลา้นคน!แต่อย่างไรก็ตาม เจงกิสข่าน ถือเป็นวีรบุรุษของชาวมองโกเลีย ท่ีไม่มีใครเทียบได้ 

โดยในประเทศมองโกเลีย จะเห็นสัญลกัษณ์และรูปภาพของเจงกิสข่าน ปรากฏตามสถานท่ีส าคญัของ

ประเทศ อาทิ ช่ือสนามบินนานาชาติ มหาวิทยาลยั โรงแรม หรือแมแ้ต่ส่ิงของในชีวิตประจ าวนั เช่น 

ธนบตัร และเคร่ืองด่ืมสุรา เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.matichonweekly.com/column/article_25165


อุทยานแห่งชาติเทอเรลจ์ ( Terelj national park ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.53   อุทยานแห่งชาติเทอเรลจ ์ 

ท่ีมา : http://www.escapetomongolia.com/things-to-do/tuv-aimag 

  อุทยานแห่งน้ีเป็นอุทยานแห่งชาติท่ีมีช่ืออีกแห่งหน่ึง ซ่ึงตั้งอยู่ทางตอนเหนือของอูลานบาตอร์ มีภูมิ

ทศัน์อนักวา้งใหญ่และเปิดโล่ง และเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติอีกแห่งท่ีดึงดูดนกัท่องเท่ียวทัว่

โลกให้ไดม้าสัมผสักบัพื้นท่ีน้ี โดยส่วนใหญ่จะเลือกข่ีมา้หรืออูฐในการท่องเท่ียวชมความงามของหิน

เต่า (Turtle Rock) และหินท่ีมีรูปร่างแปลกตา ตลอดจนถ ้าลึกลบั อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความสวยงาม

ของอุทยานแห่งชาติ กอร์ไค เทอเรลจ ์ซ่ึงเป็นหน่ึงในอุทยานท่ีดีท่ีสุดทั้ง 5  แห่งของมองโกเลีย 

อารามทีน่ั่งท าสมาธิ (Meditation Monastery) 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.54   อารามท่ีนัง่ท าสมาธิ  

ท่ีมา : https://www.toursmongolia.com/mongolia_travel_news/top-10-things-to-do-in-gorkhi-terelj-

national-park 

http://www.escapetomongolia.com/things-to-do/tuv-aimag
https://www.toursmongolia.com/mongolia_travel_news/top-10-things-to-do-in-gorkhi-terelj-national-park
https://www.toursmongolia.com/mongolia_travel_news/top-10-things-to-do-in-gorkhi-terelj-national-park


       อารามท่ีใชเ้ป็นสถานท่ีในการท าสมาธิ (Meditation Monastery) เป็นอีกสถานท่ี ท่ีสวยงามและเงียบ

สงบ อยู่ใกล้ชิดกบัธรรมชาติภายในอุทยานแห่งชาติเทอเรลจ์ ชมความสวยงามและสัมผสัธรรมชาติ

พิสุทธ์ิ แห่งมองโกเลีย ประเทศท่ีไดรั้บการยอมรับวา่มีธรรมชาติท่ีสวยงามอีกแห่งหน่ึงของโลก  

กระโจมทะเลทราย ( Ger ) 

 

ภาพท่ี 4.55   กระโจมทะเลทราย  

ท่ีมา : https://www.wendywutours.com.au/mongolia/tours/terelj-national-park.htm 

     ท่ีพกัแบบกระโจมทะเลทราย หรือชาวพื้นเมืองเรียกว่า “เกอร์”  เดิมชาวมองโกลเลียเป็นชนเผ่าแร่

ร่อน เล้ียงสัตวไ์ปเร่ือยๆ สภาพอากาศผนัแปร กลางวนัสูงถึง 40 องศา ตอนกลางคืนอาจจะลดต ่าถึง -40 

องศา มีลกัษณะเป็นกระโจมทรงกลมโครงไม ้คลุมดว้ยผา้ใบและหนงัสัตว ์

วดักานดาน (Gandan Monastery) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.56   วดักานดาน  

ท่ีมา : https://travel.kapook.com/view120042.html 

https://www.wendywutours.com.au/mongolia/tours/terelj-national-park.htm
https://travel.kapook.com/view120042.html


          วดักานดาน หรือ อารามกานดาน ( Gandan Monastery ) เป็นวดัท่ีใหญ่และมีความส าคญัมากของ

เมืองอูลนับาตอร์ เป็นศูนยร์วมจิตใจของชาวพุทธในประเทศมองโกเลีย อารามเดิมสร้างข้ึนตามความ

ประสงคข์อง ดาไลลามะองคท่ี์ 5   ในปีพ.ศ. 2352 และถูกท าลายลง ซ่ึงปัจจุบนัเหลือให้เห็นเพียงแค่เสา

ไมห้น่ึงตน้เท่านั้น ส าหรับอารามในปัจจุบนัน้ีสร้างข้ึนใหม่ในปี พ.ศ. 2381 พร้อมกบัเป็นท่ีพ  านกัส่วน

พระองคข์ององคด์าไลลามะองคท่ี์ 13 จากนั้นไดมี้การสร้างอาคารหลายหลงัเพิ่มเติมตามมา ไม่วา่จะเป็น 

อาคารหอสมุด วิหารกุมารี วิหารอวโลกิเตศวร ซ่ึงภายในวิหารแห่งน้ีเป็นท่ีประดิษฐานองค์เจ้าแม่

กวนอิม สูงกวา่ 20 เมตร และในปี พ.ศ. 2468 ไดมี้การก่อสร้างวหิารส าหรับเป็นท่ีบรรจุพระศพขององค์

ดาไลลามะท่ี 8  

 

พระราชวงัฤดูหนาว ของข่าวโบกด์ (Winter Palace of Bogd Khaan) 

 

 

 
 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.57   พระราชวงัฤดูหนาว ของข่าวโบกด ์ 

ท่ีมา : http://www.cits.net/china-tour/p132.html 

          เป็นพิพิธพนัธ์ท่ีมีความโดดเด่นทางด้าน สถาปัตยธรรมเป็นอย่างมาก มีการจดัแสดงห้องและ

เคร่ืองทรงของกษตัริยอ์งคสุ์ดทา้ยของมองโกเลีย ดว้ยความท่ีท่านเป็นพระประมุขของศาสนาพุทธ วงั

ของท่านจึงมีความงดงามแบบพุทธ ในบริเวณพระราชวงัก็มีวดัในเขตพระราชฐานดว้ยเช่นกนั 

 

 

http://www.cits.net/china-tour/p132.html


อนุสรณ์สถานแห่งการต่อสู้ไซซาน (Zaisan Memory Hill)  

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  4.58   อนุสรณ์สถานแห่งการต่อสู้ไซซาน  

ท่ีมา : https://th.readme.me/p/4089 

          อนุสรณ์สถานแห่งการต่อสู้ไซซาน (Zaisan Memory Hill) จุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็น เมืองอู

ลาน บาตอร์ไดท้ั้งเมือง สร้างเป็นเกียรติแก่เหล่าทหารโซเวยีตท่ีถูกสังหารในระหวา่งสงครามโลกคร้ังท่ี

2 โดยอนุสาวรีย ์มีลกัษณะเป็นภาพวาดบนแผน่คอนกรีตโคง้เป็นวงกลมเป็นอนุสรณ์สถานท่ีแสดงถึง

ความสนิทสนมระหวา่งสหภาพโซเวยีตและมองโกเลีย ซ่ึงสหภาพโซเวยีตไดส้ร้างใหม้องโกเลีย  

4.14 สหพนัธรัฐรัสเซีย (Russian Federation)            

 

 

 

 

 

ภาพท่ี : 4.59   แผนท่ี สหพนัธรัฐรัสเซีย 

ท่ีมา : http://www.tiewrussia.com/bb.php?topic=223 

https://th.readme.me/p/4089
http://www.tiewrussia.com/bb.php?topic=223


          สหพนัธรัฐรัสเซียก่อตั้งข้ึนหลงัการล่มสลายของสหภาพโซเวียตใน พ.ศ. 2534 แต่ได้รับการ

ยอมรับเป็นสภาพบุคคลสืบทอดจากสหภาพโซเวียต ประเทศรัสเซียมีช่ืออย่างเป็นทางการว่า 

สหพนัธรัฐรัสเซีย เป็นประเทศใหญ่ท่ีสุดในโลกครอบคลุมพื้นท่ีท่ีสามารถอยูอ่าศยัของโลกถึงหน่ึงใน

แปด รัสเซียยงัเป็นชาติมีประชากรมากท่ีสุดอนัดบัท่ี 9 ของโลก โดยมีประชากร 143 ลา้นคน รัสเซีย

ปกครองด้วยระบอบสหพนัธ์สาธารณรัฐก่ึงประธานาธิบดีประกอบด้วย 83 เขตการปกครองไล่จาก

ตะวนัตกเฉียงเหนือถึงตะวนัออกเฉียงใต ้รัสเซียมีพรมแดนติดกบันอร์เวย ์ฟินแลนด์ เอสโตเนีย ลตัเวีย 

ลิทวัเนีย และโปแลนด์ (ทั้งสองผ่านมณฑลคาลินินกราด) เบลารุส ยูเครน จอร์เจีย อาเซอร์ไบจาน 

คาซัคสถาน จีนมองโกเลียและเกาหลีเหนือ นอกจากน้ียงัมีพรมแดนทางทะเลติดกบัญ่ีปุ่นโดยทะเลโอ

ฮอตสก์ และสหรัฐอเมริกาโดยช่องแคบแบริง อาณาเขตของรัสเซียกินเอเชียเหนือทั้งหมดและ 40% ของ

ยโุรป ผา่นขา้ม 9 เขตเวลาและมีส่ิงแวดลอ้มและธรณีสัณฐานหลากหลาย รัสเซียมีปริมาณทรัพยากรแร่

ธาตุและพลังงานส ารองใหญ่ท่ีสุดของโลก และเป็นผู ้ผลิตก๊าซธรรมชาติอันดับหน่ึงของโลก 

เช่นเดียวกบัผูผ้ลิตน ้ ามนั 1 ใน 10 ของโลก รัสเซียมีป่าไมส้ ารองใหญ่ท่ีสุดในโลกและทะเลสาบไบคาล

ในรัสเซียบรรจุน ้าจืดประมาณ 1ใน 4ของโลก 

 

เมืองอูลาน อูเด ( Ulan-Ude ) 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  4.60   เมืองอูลาน อูเด  

ท่ีมา :  https://travel.thaiza.com/foreign/218005/ 

https://travel.thaiza.com/foreign/218005/


         อูลาน-อูเด (Ulan-Ude) เมืองท่องเท่ียวท่ีมีความส าคญั และยงัเป็นเมืองหลวงอนัมากเสน่ห์ท่ีน่ามา

คน้หาแห่งหน่ึงของสาธารณรัฐบูเรียตียา (Republic of Buryatia) 1 ใน 21 สาธารณรัฐของสหพนัธรัฐ

รัสเซีย โดยตวัเมืองนั้นตั้งอยูริ่มแม่น ้ าอูดา้ (Uda River) เมืองอูลาน-อูเด ยงัเป็นเมืองท่ีตั้งอยูบ่นเส้นทาง

สายหลกัของรถไฟสายทรานส์ไซบีเรีย  เส้นทางรถไฟท่ีไดรั้บการขนานนามวา่เป็น ทางรถไฟสายท่ียาว

ท่ีสุดในโลก โดยมีความยาวประมาณ 9,288 กิโลเมตร  

วดัไอโวลกนิสกี ้ดัตซัน 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 4.61   วดัไอโวลกินสก้ี ดตัซนั 

ท่ีมา : https://travel.thaiza.com/foreign/218005/ 

          อาคารของวดัก่อสร้างดว้ยสถาปัตยกรรมแบบทิเบต ท่ีถูกเก็บรักษาเป็นอยา่งดีท่ีวดัแห่งน้ี และส่ิง

ลา้ค่าท่ีสาคญัของวดัแห่งน้ีช้ินหน่ึงก็คือ คมัภีร์โบราณท่ีเขียนดว้ยภาษา ทิเบตบนผืนผา้ไหมธรรมชาติ

และตน้โพธิศกัด์ิสิทธ์ในเรือนกระจก 1945 ยงัเป็นท่ีเก็บรักษา ร่างของ Khambo Lama พระสงฆส์ัญชาติ 

รัสเซียผูซ่ึ้งมรณภาพในปี ค.ศ. 1927 แต่ร่างกายของท่านยงัไม่เน่าเป่ือยและยงัคงอยู่ในท่านั่งสมาธิ

ลักษณะดอกบวั ท่านเป็นผูน้ าศาสนาพุทธในประเทศรัสเซีย มีบทบาทท่ีส าคญั   ในการให้ความ 

ช่วยเหลือทหารผูบ้าดเจ็บจากสงครามโลกคร้ังท่ีสอง ช่วยเหลือประเทศในเร่ืองอาหาร  เคร่ืองนุ่ง ห่ม 

และยารักษาโรค ต่อมาในปี ค.ศ. 1926 เกิดการ เปล่ียนการปกครองในประเทศรัสเซีย อาจเป็นอนัตราย

ต่อพระสงฆ์ ท่านจึงเตือนบรรดาสานุศิษยใ์ห้ อพยพไปอยูท่ี่ทิเบต แต่ตวัท่านยงัคงอยูท่ี่ไซบีเรียน จนปี 

ค.ศ. 1927 ท่านจึงประกาศละสังขารในขณะท่ีท่านมีอายุ 75 ชนัษา สานุศิษยไ์ดเ้ก็บรักษาร่างของท่านไว้

ในโลงไมใ้นท่านัง่สมาธิลกัษณะดอกบวั ตามค าสั่งของท่านก่อนมรณภาพ   

https://travel.thaiza.com/foreign/218005/


รูปหล่อศีรษะเลนิน  (Vladimir Lenin) 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี : 4.62   รูปหล่อศีรษะเลนิน   

ท่ีมา : https://travel.thaiza.com/foreign/218005/ 

          วลาดิมีร์ อีลิช ยูเลียนอฟ (Vladimir Ilyich Ulyanov ) เกิดท่ีเมืองเซมเบิร์ซก์ของรัสเซีย  แต่ถูก

เนรเทศไปไซบีเรียจนถึง ค.ศ.1900 เน่ืองจากเขา้ขบวนการปฏิวติัใตดิ้น หลงัการปฏิวติั เลนินได้เป็น 

หวัหนา้พรรค “บอลเชวิค” (Bolshevik) ท่ีท าการปฏิวติัลม้ลา้งระบบกษตัริยข์องรัสเซียในปี ค.ศ. 1917 

และตั้งตนเป็นผูน้ าประเทศ และรีบท าการเจรจาสงบศึกกบัฝ่ายเยอรมนัในสงครามโลก       คร้ังท่ี 1 เพื่อ

ทุ่มก าลงัปราบปรามฝ่ายต่อตา้นในสงครามกลางเมืองของรัสเซีย เลนินมีความเช่ือมัน่ในระบอบสังคม

นิยม จึงรวบอ านาจมารวมไวใ้นพรรคคอมมิวนิสต์ และเร่ิมปรับเปล่ียนระบบควบคุมจากส่วนกลางท่ี

เขม้งวด มาทุ่มเทการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศในแนวใหม่ท่ีเรียกว่า “นโยบายเศรษฐกิจแนวใหม่” 

(New Economic Policy) อย่างเต็มท่ีเพื่อลม้ระบบทุนนิยม เม่ือเขาเสียชีวิต ศพของเลนินไดรั้บการอาบ

น ้ายาตั้งไวใ้ห้ประชาชนเคารพในสุสานท่ีจตุรัสหนา้พระราชวงัเครมลิน จนถึงปัจจุบนั นบัวา่เลนินเป็น

วีรบุรุษผูย้ิ่งใหญ่ของสหภาพโซเวียตท่ียงัมีคนนับถือ และได้รับการยอมรับให้เป็นบิดาของลัทธิ

คอมมิวนิสตส์มยัใหม่ พรรคคอมมิวนิสตห์ลายชาติต่างยดึถือลทัธิเลนินเป็นแบบฉบบั 

 

 

 

https://travel.thaiza.com/foreign/218005/


วหิารโอดิกเีทรียฟสก ี  (Odigitrievsky Cathedral) 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี : 4.63   วหิารโอดิกีเทรียฟสกี  

ท่ีมา : https://pantip.com/topic/32571608 

          คริสตจกัรนิกายออร์โธด็อกซ์ ตั้งอยูใ่นยา่นเมืองเก่าของอูลาน-อูเด โดยวหิารสร้างข้ึนใน ปี1741 

และแลว้เสร็จในปี 1785 เป็นแบบไซบีเรีย-บาร็อค ปัจจุบนักลายเป็นอนุสาวรียท์างสถาปัตยกรรมท่ีมี

เอกลกัษณ์มากแห่งหน่ึงของรัสเซีย  

ทะเลสาบไบคาล (Lake Baikal) 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี : 4.64   ทะเลสาบไบคาล  

ท่ีมา : http://www.thaiticketmajor.com/variety/travel/3654/ 

https://pantip.com/topic/32571608
http://www.thaiticketmajor.com/variety/travel/3654/


          ทะเลสาบไบคาล (Lake Baikal) เป็นทเลสาบน ้าจืด ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลก อายกุวา่ 25 ลา้นปี และยงั

เป็นทะเลสาปท่ีมีความลึกกวา่ 1,640 เมตร นบัวา่ลึกท่ีสุดในโลกมีพื้นท่ีโดยรวม 23,000 ตารางกิโลเมตร 

ปริมาณน ้ าในทะเลสาบคิดเป็นร้อยละ 25 ของปริมาณน ้ าจืดท่ีมีอยู่ทั้งหมดของโลก เป็นแหล่งน ้ าจืด

ธรรมชาติท่ีสามารถใชบ้ริโภคได ้บริเวณน้ียงัเป็นท่ีอยูอ่าศยัของพนัธ์ุพืช 1,085 สายพนัธ์ และสัตว ์1,550 

สายพันธ์ และยงัเป็นท่ีอยู่อาศัยขิงแมวน ้ าจืด 1 ใน 3 สายพันธ์ท่ีมีอยู่บนโลก รวมถึงปลาโอมุล 

(Omulfish) แซลมอน แห่งไบคาล ท่ีพบไดเ้ฉพาะเขตทะเลไบคาล จึงเป็นท่ีรู้จกักนัในช่ือ “กาลาปาโกส

แห่งรัสเซีย” (Galapagos of Russia)  และไดรั้บการยกยอ่ง จากองคก์ารยเูนสโกยกใหเ้ป็นมรดกโลกในปี 

1996   ก่อนหน้าน้ีทะเลสาบไบคาลไม่เผยตวัให้ผูใ้ดไดพ้บ เน่ืองจากซ่อนตวัอยู่ในหุบเขา จนกระทัง่

ทางการรัสเซียเร่ิมส ารวจเส้นทาง เพื่อสร้างทางรถไฟสาย “ทรานส์ไซบีเรีย” รอบทะเลสาบเม่ือปี ค.ศ. 

1896 – 1902 ความงดงามของทะเลสาบลึกเป็นท่ีกล่าวถึง ผูค้นต่างสนใจมาท่องเท่ียวให้เห็นกบัตาว่า

งดงามเพียงใด   ทะเลสาบมีความงดงามต่างกนัไปในแต่ละ ฤดู ช่วงหนา้ร้อนนกัท่องเท่ียวนิยมนัง่เรือชม

ความงามของธรรมชาติ แต่ในฤดูหนาวทะเลสาบจะจบัตวัเป็นลานน ้ าแขง็ คลา้ยวา่ทะเลสาปแห่งน้ีจ าศีล 

เงียบสงบ น่ิงไม่มีส่ิงเคล่ือนไหว มีพียงมนุษยท่ี์นิยมไปเล่นเล่นไอซ์สเกตในทะเลสาบ  

เอยีคุตส์ (Irkutsk) 

   

 

 

 

 

 

ภาพท่ี : 4.65   เมืองเอียคุตส์  

ท่ีมา : https://themomentum.co/paris-of-siberia/ 

     เอียคุตส์ (Irkutsk) เป็นเมืองส าคัญท่ีสุดในเขตไซบีเรียตอนใต้ อยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียงใต้ของ

ทะเลสาบไบคาล เป็นศูนยก์ลางการติดต่อคา้ขายระหวา่งรัสเซียตะวนัออก จีน มองโกเลีย และทิเบตจน

https://themomentum.co/paris-of-siberia/


ไดส้มญานามเป็น "ปารีสแห่งไซบีเรีย" ปี ค.ศ. 1652  อิวาน โปคาบอฟ ก่อตั้งเมืองเอียร์คุตสก์   ข้ึน เพื่อ

เป็นแหล่งซ้ือขายทองค าและขนสัตวจ์ากชาวบูร์ยาต ในปี ค.ศ.1760 ถนนสายแรกท่ีมุ่งสู่กรุงมอสโกถูก

สร้างข้ึน จึงท าให้เอียร์คุตสก์เติบโตอย่าง บา้นเรือนในเมืองเอียคุตส์ มีสถาปัตยกรรมไมท่ี้เก่าแก่และ

สวยงาม โดยนิยมทาสีหนา้ต่างดว้ยสีขาว สีฟ้า หรือสีเขียว ซ่ึงสะทอ้นความเช่ือของชาวไซบีเรีย ดงัน้ี  สี

ขาว หมายถึง ความบริสุทธ์ิ สีฟ้า หมายถึง ความหวงั  สีเขียว หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง และมีอายุยืน

ยาวโดยทาสีต่างๆ เพื่อปกป้องบา้น ใหมี้โชคดีและไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆ 

 

โบสถ์คาซาน (Kazan Church)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.66 โบสถค์าซาน  

ท่ีมา :   https://themomentum.co/paris-of-siberia/ 

https://themomentum.co/paris-of-siberia/


         โบสถค์าซาน (Kazan Church) โบสถอ์อร์โธดอกซ์สีส้มตดักบัสีขาว และสีทองท่ีตั้งตระหง่านโดด

เด่นริมฝ่ัง แม่น ้ าแองการา เป็นโบสถ์เก่าแก่ท่ีมีคุณค่าทางจิตใจต่อคน เอียร์คุตส์มากเน่ืองจากโบสถ์แห่ง

น้ีเกิดขึนจาก    การบริจาคเงินของคนทอ้งถ่ิน ทั้งชาวบา้น กบฎการเมือง โจรผูร้้ายกลบัใจท่ีถูกเนรเทศ

มายงัเอียร์คุตส์นอกจากน้ีตว้โบสถ์ ยงัมีความงดงามท่ีเกิดจากรูปแบบการก่อสร้างท่ีสวยงามในแบบไบ

เซนไทน์ภายใน ประดบับลัลงัค ์ดว้ยหินนอ่อนสีแดงและมีเสาหินหลกัของโบสถ์ ท าจากหยก การเพน้ท์

ลายใตห้ลงัคาโบสถ ์ใชช่้างผช้ านาญท่ีส่งไปศึกษาไกลถึงอิตาลี 

เมืองครัสโนยาสค์ ( Krasnoyarsk ) 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี : 4.67   เมืองครัสโนยาสค ์

ท่ีมา : https://th.kagouletheband.com/otdyh/10463-kak-dobratsya-do-krasnoyarska.html 

          คาสโนยาสค ์เมืองแห่งขุนเขาและสายน ้าตั้งอยูท่างดา้นตะวนัออกไกลของรัสเซีย ตั้งอยูใ่นแควน้

ไซบีเรียน ตะวนัออกของรัสเซียเมืองน้ีถูกก่อตั้งข้ึนในปี 1628 ซ่ึงส าหรับคนไทยแลว้ช่ือเมืองน้ีอาจจะ

ไม่เป็นท่ีคุน้หูมากนกั แต่หารู้ไม่วา่เมืองน้ีในอดีตเคยร้ังต าแหน่งเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองของรัสเซีย

รองจากเมืองหลวงมอสโคว ์และเคยเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในรัสเซียท่ีเกิดข้ึนก่อนทศตวรรษท่ี 20 ในปี 

2013 ทั้งเป็นศูนยก์ลางการขนส่ง และโลจิสติ ภาคหลกัของเศรษฐกิจในยา่นน้ี คืออุตสาหกรรม โลหะ ท่ี

ไม่ใช่เหล็ก, ไฟฟ้าพลงัน ้ า , อุตสาหกรรม การบินและอวกาศ และ วิศวกรรมอ่ืน ๆ เคมี และการศึกษา

เป็นท่ีตั้งของศูนย ์วทิยาศาสตร์และการศึกษา ท่ีส าคญั ของประเทศ และเพียงหน่ึงเดียวในไซบีเรียกลาง

ท่ีมีบุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลยั กวา่ 40,000 คน นกัศึกษามีการลงทะเบียนในมหาวิทยาลยั

ต่างๆ กว่า 150,000 คน ท าให้ เมืองครัสโนยากลายเป็นศูนยว์ิทยาศาสตร์ของไซบีเรียน สาขา ภูมิภาค 

https://th.kagouletheband.com/otdyh/10463-kak-dobratsya-do-krasnoyarska.html


นวตักรรม และเทคโนโลยี ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ในเมืองครัสโนยา ยงัเป็นท่ีตั้ งของกระทรวง

สถานการณ์ฉุกเฉิน ของรัสเซีย ประจ าภูมิภาค ไซบีเรียน ภายในขอบเขตอ านาจของกองก าลงัทหาร 

 

 

ป่าไซบีเรียน (Taiga) 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี : 4.68   ป่าไซบีเรียน 

ท่ีมา : https://pantip.com/topic/30064837 

          ป่าไซบีเรียน มีภูมิอากาศแบบไทกา้ (Taiga )    ลกัษณะทัว่ไปเป็นป่าสน  ภูมิอากาศหนาวท่ีสุดใน

เขตหนาวดว้ยกนั บริเวณท่ีหนาวท่ีสุดของโลกคือเมืองเวอรโคแยง (Verkhoyansk)  ในเขตไซบีเรียทาง

ตอนเหนือของประเทศรัสเซีย ในฤดูหนาวอุณหภูมิ -68 องศาเซียเซียส  ซ่ึงเป็นอุณหภูมิท่ีต ่าท่ีสุดเท่าท่ี

เคยวดัไดบ้นพื้นโลก  นอกจากบริเวณเขตไซบีเรียของรัสเซียแลว้ก็มีบริเวณทางตอนเหนือของทวปี

อเมริกาเหนือ แต่มีภูมิอากาศไม่หนาวรุนแรงเหมือนในเขตไซบีเรียของรัสเซีย        พืชพนัธ์ุธรรมชาติ

ในบริเวณน้ีไดแ้ก่ ป่าสน   ชาวรัสเซียเรียกป่าสนวา่ ไทกา้ (Taiga)  ซ่ึงถูกน ามาใชเ้รียกเป็นช่ือภูมิอากาศ

ของเขตน้ี  บริเวณป่าไทกา้ เป็นป่าสนท่ีเขียวชอุ่มตลอดปี  การผลดัใบมีติดต่อกนัตลอดเวลา  บริเวณเขต

ไซบีเรียน คือบริเวณท่ีเป็นป่าสนท่ีใหญ่ท่ีสุดของโลก   สัตวป่์าท่ีส าคญัในบริเวณน้ี เป็นสัตวท่ี์มีขน

ปุกปุย ไดแ้ก่ มิงค ์(mink)   สุนขัจิ้งจอก  หมีขาว                                                ซ่ึงถูกล่าน าเอาขนมาท า

เคร่ืองนุ่งห่มท่ีมีราคาแพง 

https://pantip.com/topic/30064837


เมืองเยคาเตรินบุร์ก (Yekaterinburg ) 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี : 4.69   เมืองเยคาเตรินบุร์ก  

ท่ีมา : https://travel.mthai.com/world-travel/46180.html 

          เยคาเตรินเบิร์ก เมืองแห่งเส้นแบ่งยุโรปและเอเชีย เป็นศูนย์กลางการปกครองของเขตการ

ปกครองสเวอรลอฟ (Sverdlovsk Oblast) และเป็นเมืองหลวงของรัสเซียฝ่ังเอเชียหรือเรียกวา่ แถบอูราล 

เยคาเตรินเบิร์ก เป็นเมืองหลวงของแควน้ อูราล  เพราะเทือกเขา อูราล อยูใ่นบริเวณประเทศรัสเซียและ

ประเทศคาซัคสถาน เป็นเทือกเขายาวต่อเน่ืองในแนวทิศ เหนือ-ใต ้เป็นพรมแดนธรรมชาติท่ีกั้นทวีป

ยโุรปกบัทวีปเอเชีย แมจ้ะไม่ใช่เมืองท่องเท่ียวท่ีส าคญั เช่น มอสโก เซนตปี์เตอร์เบิร์ก แต่ก็เป็นหน่ึงจาก

หลายๆ เมืองอุตสาหกรรมท่ีมีความส าคญัไม่นอ้ยกวา่เมืองอ่ืนๆ จากท าเลท่ีตั้งของเมืองน้ีท่ีอยูใ่นเขต สเว

อรลอฟ ท่ีเป็นท่ีรู้จกักันว่าอยู่ในแนวพาดผ่านของเทือกเขาอูราล เป็นจุดท่ีนับได้ว่าเป็นจุดแบ่งเขต

ระหวา่งสองทวีปคือ ยุโรปและเอเชีย เพราะประเทศรัสเซียนั้นตั้งอยู่ในภูมิศาสตร์ท่ีครอบคลุมพื้นท่ีทั้ง

สองทวีป การท่องเท่ียวในเมืองเยคาเตรินเบิร์ก นั้นสามารถสัมผสั ความเป็นยุโรป และเอเชียในเวลา

เดียวกนั จากประวติัศาตร์อนัยาวนานของรัสเซีย เมืองหลายๆเมืองเปรียบเหมือน แหล่งกกัเก็บกล่ินอาย

ของประวติัศาตร์เอาไว ้ 

 

 

 

https://travel.mthai.com/world-travel/46180.html


โบสถ์แห่งเลอืด (Cathedral on the Blood) 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี : 4.70  โบสถแ์ห่งเลือด  

ท่ีมา :  https://travel.mthai.com/world-travel/46180.html 

            สถานท่ี ท่ีเคยเป็นบา้นท่ีคุมขงัราชวงศโ์รมานอฟ ในช่วงศตวรรษท่ี 20 และถูกสร้างเป็นโบสถ์

แห่งน้ีตามค าสั่งของ ประธานาธิบดี บอริส เยลซินโดยในสถานท่ีน้ีสามารถสัมผสัจุดสังหารซาร์นิโคลสั

ท่ีสองและราชวงศโ์รมานอฟ อีกทั้งเยีย่มชมสถานท่ีฝังศพของราชวงศโ์รมานอฟ ซาร์องคสุ์ดทา้ยแห่ง

รัสเซียและครอบครัว (Ganina yama) หลงัจากท่ีถูกสังหารโดยกลุ่มบอลเชวคิแห่งเขต สเวรารอฟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://travel.mthai.com/world-travel/46180.html


มอสโคว์ (Moscow) เมืองหลวงประเทศรัสเซีย 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี : 4.71   กรุงมอสโคว ์

ท่ีมา : http://www.tourbkk.com/russia-moscow-tour.php 

     มอสโคว ์(Moscow) Москва ́ อ่านวา่ มสักวา เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย และยงัเป็น

ศูนยก์ลางทางการเมือง เศรฐกิจ การเงิน การศึกษา และการเดินทางของประเทศ โดยตั้งอยูใ่กลแ้ม่น ้ามสั

กวา ซ่ึงในตวัเมืองมีประชากรอยูอ่าศยักวา่ 1 ใน 10 ของประเทศ ท าใหเ้ป็นเมืองท่ีมีประชากรหนาแน่น

ท่ีสุดในยโุรป กรุงมอสโกก็ยงัเป็นเมืองหลวงของสหภาพโซเวยีต                    ในอดีตกรุงมอสโคว ์ได้

ถูกเผาท าลายโดย ชาวมองโกล ในปี ค.ศ. 1147 และสร้างข้ึนมาใหม่ในปี ค.ศ. 1237 โดยเจา้ชาย ยริู ดาล

การูก้ีย ์ชาวมอสโกไดเ้ป็นแกนน าในการปลดปล่อยรัสเซียจากมองโกล  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tourbkk.com/russia-moscow-tour.php


จัตุรัสแดง  (Red Square) 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี : 4.72     จตุัรัสแดง   

ท่ีมา : https://www.traveleuropa.ro/europa/rusia/ 

     จตุัรัสแดง  (Red Square) ตั้งอยูก่ลางใจเมืองของมอสโคว ์ประเทศรัสเซีย ดา้นหนา้จตุัรัสแดง      เป็น

ท่ีตั้งของกิโลเมตรท่ีศูนย์ของรัสเซีย สังเกตุได้จากท่ีพื้นถนนจะมีสัญลกัษณ์เป็นวงกลม และภายใน

วงกลมน้ีเองก็จะมีนกัท่องเท่ียวเขา้ไปยืนกลางวงกลมนั้นและโยนเศษเหรียญขา้มไหล่ตวัเองไปดา้นหลงั

เพื่ออธิษฐานใหไ้ดก้ลบัมาท่ีมอสโควอี์กคร้ัง จตุัรัสแดง หมายถึงความสวยงาม ความดีงาม จตุัรัสแดงน้ีมี

พื้นท่ีกวา้ง 695 เมตร ยาว 130 เมตร ท าหน้าท่ีเป็นสถานท่ีจดังานส าคญัๆ ต่างๆ ของรัสเซียมาหลายยุค

หลายสมยั คลา้ยๆ กบัสนามหลวงของไทย ไม่วา่จะเป็นงานพิธีต่างๆ ของประเทศ เช่น การสวนสนาม

แสดงแสนยานุภาพของกองทพัรัสเซียในโอกาสต่างๆ รวมไปถึงการชุมนุมเรียกร้องเดินขบวนของ

ประชาชนดว้ยเช่นกนั 

 

 

 

 

 

https://www.traveleuropa.ro/europa/rusia/


มหาวหิารเซนต์เบซิล (ST. Basil’S Cathedral) 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี : 4.73   มหาวหิารเซนตเ์บซิล   

ท่ีมา :  http://www.tourbkk.com/russia-moscow-tour.php 

     อีกหน่ึงสถาปัตยกรรมท่ีกลายเป็นสัญลกัษณ์ส าคญัของกรุงมอสโคว ์ดว้ยรูปทรงท่ีมีลกัษณะเป็นโดม

รูปหวัหอม สีสันสดใส ตั้ง ตระหง่านสง่างาม ขนาบขา้งดว้ยก าแพงเครมลิน มหาวหิารเซนตบ์าซิล สร้าง

ข้ึนโดยพระเจา้อีวานท่ี 4 เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานในการรบชนะเหนือกองทพัของมองโกลท่ีเมืองคาซาน 

(Kazan) ในปี พ.ศ. 2095 หลงัจากถูกปกครองกดข่ีมานานหลายร้อยปีออกแบบโดยสถาปนิก ปอสนิก ยา

คอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) และด้วยความงดงามของสถาปัตยกรรมจึงท าให้มีเร่ืองเล่าสืบต่อกนัว่า 

พระเจา้อีวานท่ี 4 ทรงพอพระทยั ในความงดงามของมหาวิหารแห่งน้ีมาก จึงมีค าสั่งให้ปูนบ าเหน็จแก่

สถาปนิก ผูอ้อกแบบดว้ยการควกัดวงตาทั้งสองออก เพื่อไม่ให้สถาปนิกสร้างส่ิงท่ีสวยงามกวา่น้ีไดอี้ก 

การกระท าในคร้ังนั้นของพระเจา้อีวานท่ี 4 จึงเป็นท่ีมาของสมญานาม Ivan The Terrible  หรืออีวาน

มหาโหด  
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สแปร์โร่ฮิลล์ หรือเลนินฮิลส์ (Sparrow Hill  ) 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี : 4.74   สแปร์โร่ฮิลล ์

ท่ีมา : https://pt.depositphotos.com/stock-photo-aerial-view-of-lomonosov-moscow.html 

     สแปร์โร่ฮิลล์ หรือเนินเขานกกระจอก เป็นบริเวณท่ีมองเห็นทศันียภาพ ของเมืองมอสโควท่ี์อยูเ่บ้ือง

ล่างไดโ้ดยทั้งหมด และท าให้เลนินผูน้ าพรรคคอมมิวนิสต์ในอดีต เลือกเนินเขานกกระจอกแห่งน้ีเป็น

ท่ีตั้งบา้นพกัของตนเพียงเพราะช่ืนชอบในวิวสวยๆ ของเมืองท่ีจะมองเห็นไดช้ดัเจนจากจุดท่ีตั้งบา้น

หลงัน้ีซ่ึงปัจจุบนันั้นจะเห็นมีรูปป้ันเลนินอยูใ่นบริเวณน้ี และยงัเป็นสถานท่ีตั้งของมหาวิทลยัมอสโคว ์

และเป็นจุดชมวิวท่ีคู่รักนิยมมาถ่ายภาพแต่งงาน ท าให้ยอดเขาสแปร์โรวฮิ์ลกลายเป็นจุดท่องเท่ียวยอด

ฮิตของรัสเซีย 
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พระราชวงัเคลมลนิ  (Grand Kremlin Palace) 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี : 4.75   พระราชวงัเคลมลิน 

ท่ีมา : http://www.bychecktrip.com/articledetail.asp?id=22538 

     พระราชวงัเครมลิน (Grand Kremlin Palace) “เครมลิน” ในภาษารัสเซีย มีความหมายแปลว่าป้อม

ปราการ ซ่ึงภายนั้นก็จะประกอบไปด้วยพระราชวงั วิหารส าคญัๆ มีก าแพงความยาวล้อมรอบ 2,235 

เมตร มีหอคอย 18 แห่ง (เพื่อป้องกนัการรุกรานจากประเทศเพื่อนบา้น) โดยมีการปรับปรุงต่อเติมมา

เร่ือยๆ เร่ิมจากใช้อิฐสีขาวเป็นรอบร้ัวกั้นก าแพงแต่ในปัจจุบนั ไดเ้ปล่ียนมาเป็นอิฐสีแดง ซ่ึงความสูง

ของหอคอยแตกต่างกันระหว่าง 28-71 เมตร พระราชวงัเครมลิน สร้างอยู่บนเนินเขาริมฝ่ังแม่น ้ า

มอสควา ภายในมีพระราชวงั หอคอย และป้อมปราการ ในอดีตเป็นท่ีประทบัของพระเจา้ซาร์กษตัริย์

แห่งราชวงศ์รัสเซีย แต่ไดถู้กปฏิวติั เป็นคอมมิวนิสต์ และไดใ้ช้เป็นท่ีท าการ รัฐบาลเครมลิน เป็นช่ือ 

ของนกัการเมือง พอระบบสังคมนิยม ล่มสลายเป็นประชาธิปไตย ก็ไดเ้ปิดใหเ้ป็น แหล่งท่องเท่ียว จนถึง

ปัจจุบนั 
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สถานีรถไฟใต้ดิน มอสโคว์ (Moscow Metro ) 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี : 4.76   สถานีรถไฟใตดิ้นมอสโคว ์

ท่ีมา : https://pantip.com/topic/34367346 

        สถานีรถไฟใตดิ้น มอสโคว ์(Moscow Metro) ไม่เพียงแต่เป็นระบบขนส่งมวลชน ท่ีนิยมในรัสเซีย

แลว้ ยงัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว ท่ีนกัท่องเท่ียวต่างให้ความสนใจมาเยี่ยมชม เพราะแต่ละสถานีไดรั้บการ

ตกแต่งอยา่งสวยงาม เรียกไดว้่สถานีรถไฟในมอสโควห์รือรัสเซียมีความสวยงามเป็นอนัดบั หน่ึงของ

โลก ด้วยความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรม แต่ละสถานีตกแต่งไม่ซ ้ ากัน กลายเป็นจุดดึงดูด

นกัท่องเท่ียวใหม้าเท่ียวชม   ปัจจุบนัมีทวัร์ส าหรับสถานีรถไฟโดยเฉพาะ 
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4.15 การคิดราคาขายรายการน าเทีย่วโปรแกรมปักกิง่ – มอสโคว์ในราคา Deluxe Gold  

การจดัโปรแกรมเส้นทางน าเท่ียวโดยรถไฟสายทรานส์ไซบีเรียน 15 วนั 13 คืน ของบริษทั 

บรอน ทราเวล มาร์ต 

1. ค่าใชจ่้ายคงท่ี (Fix Cost) ต่อ 1 ท่าน ไดแ้ก่                                      ราคาต่อท่าน 

- ค่าตัว๋รถไฟ ประเภทห้อง Deluxe Gold     43,900 บาท/ท่าน/7คืน  

- ค่าจา้งมคัคุเทศก ์Local Guide (1,500 x 15 วนัต่อ 15 คน)               1,500 บาท/ท่าน 

- ค่าจา้งมคัคุเทศก ์Tour Leader  (2,500 x 15 วนัต่อ 15 คน)                 2,500 บาท/ท่าน 

- ค่าธรรมเนียมวซ่ีาประเทศจีน (ยืน่เด่ียว)                 1,500 บาท/ท่าน 

- ค่ารถบสัปรับอากาศ (24ท่ีนัง่)     3,000 บาท/ท่าน 

Fix Cost : 43,900 + 1,500 +2,500 + 1,500 + 3,000 = 52,400 บาท  

2. ค่าใชจ่้ายผนัแปร (Variable Cost) ต่อ 1 ท่าน ไดแ้ก่ 

- ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั (TG หรือเทียบเท่า)    34,000 บาท/ท่าน 

- ค่าอาหาร (39 ม้ือ)                                5,000 บาท/ท่าน 

- ค่าโรงแรม (6 คืน/2 ท่าน/ห้อง)     4,000 บาท/ท่าน   

- ค่าเขา้ชมสถานท่ี (ทุกท่ีท่ีระบุในโปรแกรม)               2,500 บาท/ท่าน 

- ค่าประกนัการเดินทาง      1,000 บาท/ท่าน 

Variable Cost : 34,000+5,000+4,000+2,500+1,000 = 46,500 บาท 

ดงันั้นค่าใชจ่้ายทั้งหมด     = Fix Cost+Variable Cost 

       = 52,400 + 46,500 

ราคาตน้ทุน/ท่าน      = 98,900 บาท 

คิดก าไร 20,000/ท่าน (นโยบายบริษทั)                98,900 + 20,000 



ราคาขาย/ท่าน      118,9 00 บาท/ราคาส าหรับ 15 ท่านข้ึนไป 

หมายเหตุ : ราคาอาจเปล่ียนแปลง ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นหลกั 

 

4.16 การคิดราคาขายรายการน าเทีย่วโปรแกรมปักกิง่ - มอสโคว์ในราคา Deluxe Silver 

การจดัโปรแกรมเส้นทางน าเท่ียวโดยรถไฟสายทรานส์ไซบีเรียน 15 วนั 13 คืน ของบริษทั 

บรอน ทราเวล มาร์ต 

1. ค่าใชจ่้ายคงท่ี (Fix Cost) ต่อ 1 ท่าน ไดแ้ก่                                      ราคาต่อท่าน 

- ค่าตัว๋รถไฟ ประเภทห้อง Deluxe Silver    40,500 บาท/ท่าน/7 คืน  

- ค่าจา้งมคัคุเทศก ์Local Guide (1,500 x 15 วนัต่อ 15 คน)               1,500 บาท/ท่าน 

- ค่าจา้งมคัคุเทศก ์Tour Leader  (2,500 x 15 วนัต่อ 15 คน)                 2,500 บาท/ท่าน 

- ค่าธรรมเนียมวซ่ีาประเทศจีน (ยืน่เด่ียว)                 1,500 บาท/ท่าน 

- ค่ารถบสัปรับอากาศ (24ท่ีนัง่)     3,000 บาท/ท่าน 

Fix Cost : 40,500 + 1,500 +2,500 + 1,500 + 3,000 = 49,000 บาท  

2. ค่าใชจ่้ายผนัแปร (Variable Cost) ต่อ 1 ท่าน ไดแ้ก่ 

- ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั (TG หรือเทียบเท่า)    34,000 บาท/ท่าน 

- ค่าอาหาร (39 ม้ือ)                                5,000 บาท/ท่าน 

- ค่าโรงแรม (6 คืน/2 ท่าน/ห้อง)     4,000 บาท/ท่าน   

- ค่าเขา้ชมสถานท่ี (ทุกท่ีท่ีระบุในโปรแกรม)               2,500 บาท/ท่าน 

- ค่าประกนัการเดินทาง      1,000 บาท/ท่าน 

Variable Cost : 34,000+5,000+4,000+2,500+1,000 = 46,500 บาท 

ดงันั้นค่าใชจ่้ายทั้งหมด     = Fix Cost+Variable Cost 



       = 49,000 + 46,500 

ราคาตน้ทุน/ท่าน      = 95,000 บาท 

คิดก าไร 20,000/ท่าน (นโยบายบริษทั)                95,500 + 20,000 

ราคาขาย/ท่าน    115,500 บาท/ราคาส าหรับ 15 ท่านข้ึนไป 

หมายเหตุ : ราคาอาจเปล่ียนแปลง ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นหลกั 

 

4.17 การคิดราคาขายรายการน าเทีย่วโปรแกรมปักกิง่ - มอสโคว์ในราคา Standard Plus 

การจดัโปรแกรมเส้นทางน าเท่ียวโดยรถไฟสายทรานส์ไซบีเรียน 15 วนั 13 คืน ของบริษทั 

บรอน ทราเวล มาร์ต 

1. ค่าใชจ่้ายคงท่ี (Fix Cost) ต่อ 1 ท่าน ไดแ้ก่                                      ราคาต่อท่าน 

- ค่าตัว๋รถไฟ ประเภทห้อง Standard Plus                 25,900 บาท/ท่าน/7 คืน  

- ค่าจา้งมคัคุเทศก ์Local Guide (1,500 x 15 วนัต่อ 15 คน)               1,500 บาท/ท่าน 

- ค่าจา้งมคัคุเทศก ์Tour Leader  (2,500 x 15 วนัต่อ 15 คน)                 2,500 บาท/ท่าน 

- ค่าธรรมเนียมวซ่ีาประเทศจีน (ยืน่เด่ียว)                 1,500 บาท/ท่าน 

- ค่ารถบสัปรับอากาศ (24ท่ีนัง่)     3,000 บาท/ท่าน 

Fix Cost : 25,900 + 1,500 +2,500 + 1,500 + 3,000 = 34,400 บาท  

2. ค่าใชจ่้ายผนัแปร (Variable Cost) ต่อ 1 ท่าน ไดแ้ก่ 

- ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั (TG หรือเทียบเท่า)    34,000 บาท/ท่าน 

- ค่าอาหาร (39 ม้ือ)                                5,000 บาท/ท่าน 

- ค่าโรงแรม (6 คืน/2 ท่าน/ห้อง)     4,000 บาท/ท่าน   

- ค่าเขา้ชมสถานท่ี (ทุกท่ีท่ีระบุในโปรแกรม)               2,500 บาท/ท่าน 



- ค่าประกนัการเดินทาง      1,000 บาท/ท่าน 

Variable Cost : 34,000+5,000+4,000+2,500+1,000 = 46,500 บาท 

ดงันั้นค่าใชจ่้ายทั้งหมด     = Fix Cost+Variable Cost 

       = 34,400 + 46,500 

ราคาตน้ทุน/ท่าน      = 80,900 บาท 

คิดก าไร 20,000/ท่าน (นโยบายบริษทั)                80,900 + 20,000 

ราคาขาย/ท่าน      100,900 บาท 

โดยส่วนใหญ่ราคาของโปรแกรมทวัร์จะตั้งราคาให้ตวัเลขลงทา้ยมีความสวยงาม จึงลดราคาอีก 901 

บาท เป็น 100,900 – 901 = 99,999 บาท/ ราคาส าหรับ 15 ท่านข้ึนไป 

หมายเหตุ : ราคาอาจเปล่ียนแปลง ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นหลกั 

 

4.18 การคิดราคาขายรายการน าเทีย่วโปรแกรมเอยีคุตส์ - มอสโคว์ในราคา Deluxe Gold 

การจดัโปรแกรมเส้นทางน าเท่ียวโดยรถไฟสายทรานส์ไซบีเรียน 9 วนั 7 คืน ของบริษทั บรอน 

ทราเวล มาร์ต 

1. ค่าใชจ่้ายคงท่ี (Fix Cost) ต่อ 1 ท่าน ไดแ้ก่ 

- ค่าตัว๋รถไฟ ประเภทห้อง Delux Gold     29,000 บาท/ท่าน/4 คืน  

- ค่าจา้งมคัคุเทศก ์Local Guide (1,500 x 15 วนัต่อ 15 คน)               1,500 บาท/ท่าน 

- ค่าจา้งมคัคุเทศก ์Tour Leader  (2,500 x 15 วนัต่อ 15 คน)                 2,500 บาท/ท่าน 

- ค่ารถบสัปรับอากาศ (24ท่ีนัง่)                  2,000 บาท/ท่าน 

Fix Cost : 29,000 + 1,500+ 2,500 + 2,000 = 35,000 บาท  

2. ค่าใชจ่้ายผนัแปร (Variable Cost) ต่อ 1 ท่าน ไดแ้ก่ 



- ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั (TG หรือเทียบเท่า)                 25,000 บาท/ท่าน 

- ค่าอาหาร (20 ม้ือ)        3,000 บาท/ท่าน 

- ค่าโรงแรม  (3 คืน/2 ท่าน/ห้อง)                   2,000 บาท/ท่าน   

- ค่าเขา้ชมสถานท่ี (ทุกท่ีท่ีระบุในโปรแกรม)                 2,000 บาท/ท่าน 

- ค่าประกนัการเดินทาง        1,000 บาท/ท่าน 

Variable Cost : 25,000 + 3,000 + 2,000 + 2,000 + 1,000 = 33,000 บาท 

ดงันั้นค่าใชจ่้ายทั้งหมด     = Fix Cost+Variable Cost 

       = 35,000 + 33,000 

ราคาตน้ทุน/ท่าน      = 68,000 บาท 

คิดก าไร 10,000/ท่าน (นโยบบายบริษทั)               68,000 + 10,000 

ราคาขาย/ท่าน      78,000 บาท/ ราคาส าหรับ 15 ท่านข้ึนไป 

หมายเหตุ : ราคาอาจเปล่ียนแปลง ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นหลกั 

 

4.19 การคิดราคาขายรายการน าเทีย่วโปรแกรมเอยีคุตส์ – มอสโคว์ในราคา ในราคา Deluxe Silver 

การจดัโปรแกรมเส้นทางน าเท่ียวโดยรถไฟสายทรานส์ไซบีเรียน 9 วนั 7 คืน ของบริษทั บรอน 

ทราเวล มาร์ต 

1. ค่าใชจ่้ายคงท่ี (Fix Cost) ต่อ 1 ท่าน ไดแ้ก่ 

- ค่าตัว๋รถไฟ ประเภทห้อง Deluxe Silver    22,000 บาท/ท่าน/ 4 คืน  

- ค่าจา้งมคัคุเทศก ์Local Guide (1,500 x 15 วนัต่อ 15 คน)               1,500 บาท/ท่าน 

- ค่าจา้งมคัคุเทศก ์Tour Leader  (2,500 x 15 วนัต่อ 15 คน)                 2,500 บาท/ท่าน 

- ค่ารถบสัปรับอากาศ (24ท่ีนัง่)                  2,000 บาท/ท่าน 



Fix Cost : 22,000 + 1,500+ 2,500 + 2,000 = 28,000 บาท  

2. ค่าใชจ่้ายผนัแปร (Variable Cost) ต่อ 1 ท่าน ไดแ้ก่ 

- ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั ( TG หรือเทียบเท่า)                 25,000 บาท/ท่าน 

- ค่าอาหาร (20 ม้ือ)        3,000 บาท/ท่าน 

- ค่าโรงแรม  (3 คืน/2 ท่าน/ห้อง)                   2,000 บาท/ท่าน   

- ค่าเขา้ชมสถานท่ี (ทุกท่ีท่ีระบุในโปรแกรม)                 2,000 บาท/ท่าน 

- ค่าประกนัการเดินทาง        1,000 บาท/ท่าน 

Variable Cost : 25,000 + 3,000 + 2,000 + 2,000 + 1,000 = 33,000 บาท 

ดงันั้นค่าใชจ่้ายทั้งหมด     = Fix Cost+Variable Cost 

       = 28,000 + 33,000 

ราคาตน้ทุน/ท่าน      = 61,000 บาท 

คิดก าไร 10,000/ท่าน (นโยบบายบริษทั)               61,000 + 10,000 

ราคาขาย/ท่าน      71,000 บาท 

โดยส่วนใหญ่ราคาของโปรแกรมทวัร์จะตั้งราคาให้ตวัเลขลงทา้ยมีความสวยงาม จึงลดราคาอีก 1,000 

บาท เป็น 71,000 – 1,000 = 70,000 บาท/ ราคาส าหรับ 15 ท่านข้ึนไป 

หมายเหตุ : ราคาอาจเปล่ียนแปลง ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นหลกั 

 

 

 

 

 



4.20 การคิดราคาขายรายการน าเทีย่วโปรแกรมเอยีคุตส์ – มอสโคว์ในราคา ในราคา Standard Plus 

การจดัโปรแกรมเส้นทางน าเท่ียวโดยรถไฟสายทรานส์ไซบีเรียน 9 วนั 7 คืน ของบริษทั บรอน 

ทราเวล มาร์ต 

1. ค่าใชจ่้ายคงท่ี (Fix Cost) ต่อ 1 ท่าน ไดแ้ก่ 

- ค่าตัว๋รถไฟ ประเภทห้อง Standard Plus    13,000 บาท/ท่าน/4 คืน  

- ค่าจา้งมคัคุเทศก ์Local Guide (1,500 x 15 วนัต่อ 15 คน)               1,500 บาท/ท่าน 

- ค่าจา้งมคัคุเทศก ์Tour Leader  (2,500 x 15 วนัต่อ 15 คน)                 2,500 บาท/ท่าน 

- ค่ารถบสัปรับอากาศ (24ท่ีนัง่)                  2,000 บาท/ท่าน 

Fix Cost : 13,000 + 1,500+ 2,500 + 2,000 = 19,000 บาท  

2. ค่าใชจ่้ายผนัแปร (Variable Cost) ต่อ 1 ท่าน ไดแ้ก่ 

- ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั ( TG หรือเทียบเท่า)                 25,000 บาท/ท่าน 

- ค่าอาหาร (20 ม้ือ)        3,000 บาท/ท่าน 

- ค่าโรงแรม  (3 คืน/2 ท่าน/ห้อง)                   2,000 บาท/ท่าน   

- ค่าเขา้ชมสถานท่ี (ทุกท่ีท่ีระบุในโปรแกรม)                 2,000 บาท/ท่าน 

- ค่าประกนัการเดินทาง        1,000 บาท/ท่าน 

Variable Cost : 25,000 + 3,000 + 2,000 + 2,000 + 1,000 = 33,000 บาท 

ดงันั้นค่าใชจ่้ายทั้งหมด     = Fix Cost+Variable Cost 

       = 19,000 + 33,000 

ราคาตน้ทุน/ท่าน      = 52,000 บาท 

คิดก าไร 10,000/ท่าน (นโยบบายบริษทั)               52,000 + 10,000 

ราคาขาย/ท่าน      62,000 บาท 



โดยส่วนใหญ่ราคาของโปรแกรมทวัร์จะตั้งราคาให้ตวัเลขลงทา้ยมีความสวยงาม จึงลดราคาอีก 100 

บาท เป็น 62,000 – 100 = 61,900 บาท/ ราคาส าหรับ 15 ท่านข้ึนไป 

หมายเหตุ : ราคาอาจเปล่ียนแปลง ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นหลกั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.21 รายการน าเท่ียวโปรแกรมปักก่ิง – มอสโคว ์ 

 

ทรานส์ไซบีเรียน ขบวนรถไฟแห่งความฝันท่ียาวท่ีสุดในโลก 

ประสบการณ์เดินทางโดยรถไฟ 15 วนั 13 คืน ยิง่ใหญ่ท่ีสุดในประวติัศาสตร์  

มากกวา่ 9,000  กิโลเมตร ผา่น 3 ประเทศ 2ทวปี เอเชียและยโุรป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ิมต้นเพยีง 99,999 บาท 

วนัที ่1 กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ปักก่ิง 
08:00 คณะพร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ 

ชั้น 4  เคาเตอร์ D เจา้หน้าท่ี บรอน ทราเวลมาร์ต คอนตอ้นรับทุกท่านดว้ยรอยยิ้ม



แห่งมิตรไมตรี อ านวยความสะดวกเร่ืองกระเป๋า สัมภาระ และเอกสารการเดินทาง 
พร้อมแนะน าขั้นตอนต่างๆในการเดินทาง (กระเป๋าทุกใบจะตอ้งฝากกบัเจา้หนา้ท่ี
สายการบินดว้ยตวัท่านเอง ตามนโยบายรักษาความปลอดภยัของสายการบิน)                          

10.10 น. บินตรงสู่ นครปักก่ิง โดยเท่ียวบินท่ี TG614 (บริการอาหารและเคร่ืองดื่ม) 
15.50 น. เดินทางถึงสนามบิน นานาชาติกรุงปักก่ิง เมืองประวติัศาสตร์เก่าแก่ หลงัผ่านพิธี

การตรวจคนเขา้เมืองและรับสัมภาระแลว้ น าท่านสู่ภตัตาคาร   รับประทานอาหาร
ค ่า พร้อมคณะ 
น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั 

วนัที่ 2  ปักกิง่ – Trans-Mongolia – ผ่านชมทะเลทรายโกบี – อูลนับาตอร์  
เช้า รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
07.27 น าท่านข้ึนรถไฟระหวา่งประเทศ (ขบวนท่ี23) เดินทางสู่เมืองอูลันบาตอร์ ประเทศ

มองโกเลยี 
เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั บนรถไฟ 

รถไฟสาย Trans-Mongolia จะเคล่ือนตวัออกจากสถานีรถไฟในกรุงปักก่ิง ผ่าน
เส้นทางท่ีสวยงาม และชนบทของประเทศจีน จนไปถึงด่านชายแดนท่ีเมือง เออ้ร์
เหลียน ( Erlian ) จากความเป็นเมืองสู่ธรรมชาติและขุนเขาท่ามกลางความขาวของ
หิมะ (ตามฤดูกาล)  ยามค ่ารถไฟจะแล่นผ่าน ทะเลทรายโกบี  ติด 1 ใน 5 ของ
ทะเลทรายท่ีกวา้งใหญ่ท่ีสุดในโลก ทะเลทรายแห่งน้ีลอ้มรอบไปดว้ยเทือกเขาอลั
ไตและทุ่งหญ้าสเตปป์ท่ีกว้างใหญ่ ซ่ึงเคยมีการค้นพบซากฟอสซิลและไข่
ไดโนเสาร์ท่ีน่ี ทะเลทรายโกบีแตกต่างจากทะเลทรายทัว่ไป พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นทุ่ง
หญา้ราบกวา้ง อุดมไปดว้ยพืชพนัธ์ุต่างๆ สัตวจ์  านวนมากจึงมาอาศยัอยูใ่นบริเวณน้ี 
มีอุณหภูิมิเฉล่ียสูงสุด และต ่าสุดอยูท่ี่ 50 ถึง -40 องศาเซียลเซียตในเวลากลางคืน 
และตอนกลางวนั ตามล าดบั   

ค ่า บริการอาหารค ่า บนรถไฟ 
พกับนรถไฟ 

วนัที ่3 อูลนับาตอร์ – จัสตุรัสซัคบาตอร์ – แจงกสีข่าน 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ บนรถไฟ          
มองโกเลีย ดินแดนแห่งทุ่งหญ้า การเดินทางข้ามประเทศด้วยรถไฟ เป็นการ
เดินทางท่ีหน้าต่ืนเต้น เพราะจะเห็นภูมิศาสตร์ท่ีต่างกันของแต่ละประเทศ ใน



มองโกเลียจะไดพ้บกบัทุ่งหญา้ท่ีกวา้งใหญ่ ฝูงสัตว ์และรู้ถึงความอดทนของคน
มองโกเลีย ท่ีสามารถ รบชนะนานาประเทศในอดีต เน่ืองจากเคยชินกบัความหนาว
ติดลบ การใชชี้วติในทุ่งหญา้ ซ่ึงมองโกเลียมีฤดูหนาวถึง 8 เดือน                                                                                                

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั บนรถไฟ 

14.25 น. ถึงเมือง Ulaanbaatar  เมืองหลวงของมองโกเลีย   ประเทศมองโกเลียเป็นประเทศ
ใหญ่แต่มีประชากรน้อยมาก ประมาณ 3 ล้านคน ในอดีตมองโกเลียเคยเป็น
ศูนยก์ลางของจกัรวรรดิมองโกลในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 13 ซ่ึงต่อมาไดย้ึดอ านาจ
เขา้ปกครองจีนในนามของราชวงศ์หยวนแต่ก็ตอ้งมาเสียอ านาจเม่ือราชวงศ์หมิง
และราชวงศ์ชิงเขา้มามีอ านาจ ซ่ึงทางมองโกเลียเองตอ้งอยู่ใตอ้  านาจของราชวงศ์
ดงักล่าว มองโกเลียไดรั้บเอกราชคืนจากจีนเม่ือปี พ.ศ. 2464 (ค.ศ. 1921) จากการ
ช่วยเหลือของสหภาพโซเวียต  แต่ต้องสถาปนาการปกครองเป็นระบอบ
คอมมิวนิสตต์ามโซเวยีต   ต่อมาระบบคอมมิวนิสตส้ิ์นสุดลงเม่ือปี พ.ศ. 2533 (ค.ศ. 
1990) ปีเดียวกันกับการล่มสลายของสหภาพโซเวียต ซ่ึงต่อมามองโกเลียได้น า
ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภามาใช ้
น าชมจตุรัสซุคบาตอร์ ( Sukhbaatar Square ) ศูนยก์ลางของประเทศมองโกเลีย ซ่ึง
เป็นท่ีประดิษฐ์สถานของรูปป้ันซัคบาทาร์ ผูป้ระกาศอิสรภาพแก่มองโกเลีย ในปี 
ค.ศ. 1921 
น าชมอนุสาวรีย์เจงกีสข่าน ( Chinggis Khaan Monument ) นักรบผู ้ยิ่งใหญ่ท่ีมี
ช่ือเสียงไปทัว่โลก      และ เป็นผูน้ าของชาวมองโกเลีย เจงกีสข่านสามารถยึดครอง
ภาคจีนตอนเหนือและดินแดนอ่ืนๆสมยัเจงกีสข่านล่าอาณาจกัร ขยายแผไ่ปทัว่โลก 
จากเหนือจรดใต้ 2,400 กิโลเมตร  จากเอเชียกลางไปไกลถึงยุโรป ครอบครอง
อาณาจักรตั้งแต่ทะเลด า  Black Sea  จนถึงทะเลเหลือง  Yellow   ในจีน  อีกทั้ ง
ครอบครองโปแลนด์ รัสเซีย ฮงัการี แหลมบอลข่าน แสดงให้เห็นถึงความเกรียง
ไกรของชนเผา่มองโกลในอดีต เจงกีสข่านจึงไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นนกัการทหาร
ท่ีเก่งท่ีสุดคนหน่ึงในประวติัศาสตร์ของโลก 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   
พกัเมือง อูลนับาตอร์ 

 
 



วนัที ่4  อูลนับาดอร์ – อุทยานแห่งชาติเทอเรลจ์ – กระโจมทะเลทราย 

เช้า บริการอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารในโรงแรม 
น าท่านสู่ อุทยานแห่งชาติเทอเรลจ ์( Terelj national park ) ถูกขนานนามวา่ “Land 
of Blue Sky” อุทยานแห่งน้ีเป็นอุทยานแห่งชาติท่ีมีช่ืออีกแห่งหน่ึง ซ่ึงตั้งอยู่ทาง
ตอนเหนือของอูลานบาตอร์  มีภูมิทศัน์อนักวา้งใหญ่และเปิดโล่ง และเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวทางธรรมชาติอีกแห่งท่ีดึงดูดนกัท่องเท่ียวทัว่โลกให้ไดม้าสัมผสักบัพื้นท่ี
น้ี โดยส่วนใหญ่จะเลือกข่ีมา้หรืออูฐในการท่องเท่ียว    น าท่านชมความงามของ 
หินเต่า (Turtle Rock) และหินท่ีมีรูปร่างแปลกตา ตลอดจนถ ้าลึกลบั อิสระให้ท่าน
ได้เก็บภาพความสวยงามของอุทยานแห่งชาติ กอร์ไค เทอเรลจ์ ซ่ึงเป็นหน่ึงใน
อุทยานท่ีดีท่ีสุดทั้ง 5  แห่งของมองโกเลีย 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนัแบบพื้นเมือง 

บ่าย ช่ืนชมธรรมชาติต่อ จากนั้นน าท่านเขา้ชมอารามท่ีใช้เป็นสถานท่ีในการท าสมาธิ 
(Meditation Monastery) เป็นอีกสถานท่ี ท่ีสวยงามและเงียบสงบ เน่ืองจากอยู่
ใกล้ชิดกบัธรรมชาติภายในอุทยานแห่งชาติเทอเรลจ์ ให้ท่านได้เดินเล่นเก็บภาพ
ความสวยงามและสัมผสัธรรมชาติพิสุทธ์ิ แห่งมองโกเลีย ประเทศท่ีได้รับการ
ยอมรับว่ามีธรรมชาติท่ีสวยงามอีกแห่งหน่ึงของโลก สมควรแก่เวลาน าท่าน
เดินทางสู่ท่ีพกัแบบกระโจมทะเลทราย หรือท่ีชาวพื้นเมืองเรียกวา่ “เกอร์”   

ค ่า รับประทานอาหารค ่าแบบพื้นเมือง ชาบูแบบมองโกเลีย 
น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัแบบกระโจม (เกอร์) Luxury Tourist Camp  

พกัเมืองอูลนับาตอร์ 
วนัที ่5 วดักานดาน – พระราชวงัฤดูหนาว  – รถไฟสายทรานส์ไซบีเรียน 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ 
น าท่านชม วดักานดาน (Gandan Lama Monastery ) พระอารามพุทธมหายานทิเบต 
ซ่ึงเป็นวดัส าคญัและใหญ่ท่ีสุดของประเทศ เป็นศูนยร์วมจิตใจของชาวเมืองสร้าง
ในปีค.ศ.1835 แต่ในยุคหน่ึง  ถูกปิด เน่ืองจากสตาลินสั่งให้ท าลายวดัทัว่ประเทศ 
แมท่ี้น่ีจะถูกท าลาย แต่ก็สร้างใหม่โดยใช้ตน้แบบเดิมซ่ึงภายในพระวิหารเป็นที
ประดิษฐานพระอวโลกิเตศวร สูงถึง 20 เมตร รอบๆ มีกงลอ้มนตราใหห้มุนภาวนา 
น าท่านชม พระราชวงัฤดูหนาว ของข่าวโบกด์ (Winter Palace of Bogd Khaan) 
เป็นพระราชวงัของข่านองค์สุดทา้ยแห่งมองโกเลียท่ีไม่ถูกท าลายลงโดยรัสเซีย



ปัจจุบนัเป็นพิพิธภณัฑ์จดัแสดงส่ิงล ้าค่าต่างๆอาทิเช่นเคร่ืองราชบรรณาการท่ีถูกส่
งาจากประเทศต่างๆ และพระพุทธรูปแนววชัรยานหลากหลายองค ์ จากนั้นน าท่าน
ชมวิวพาโนรามาสุดสวยของเมืองท่ี  Zaisan Hill หรือ จุดชมวิว Zaisan Memorial  
ท่ีน่ีเป็นอนุสรณ์สถานท่ีแสดงถึงความสนิทสนมระหว่างอดีตสหภาพโซเวียตและ
มองโกเลีย ซ่ึงสหภาพโซเวยีตไดส้ร้างใหม้องโกเลีย ส่ิงท่ีบ่งช้ีถึงมิตรไมตรีระหวา่ง
สองประเทศน้ีคือภาพเขียนดา้นใน 

เทีย่ง รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ  พร้อมเช็คอินข้ึนขบวนรถไฟสายทรานไซบีเรีย 
Trans-Siberia  โดยรถไฟขบวน “ Tran 73iberian Express” เป็นขบวนรถไฟท่ีจดั
เฉพาะซ่ึงการเดินทางจากน้ีต่อไป  ค ่าคืนน้ีบนขบวนรถไฟสายแกรนด์ทรานไซบี
เรียนเอ็กเพรสจะเดินทางขา้มพรมแดนประเทศมองโกเลีย ณ  สถานีรถไฟ Suche 
Baatar และขา้มชายแดนเขา้สู่ประเทศรัสเซีย ณ ด่านชายแดน ท่ี สถานี Naushki มี
เจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองเดินทางไปตรวจหนงัสือเดินทางและเอกสารบนหอ้งพกั
ของท่าน ****ขณะท่ีมีเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองตรวจสอบเอกสารของท่าน ไม่
สามารถลงจากขบวนรถไฟและใชห้อ้งน ้าไดจ้นกวา่จะท าการตรวจแลว้เสร็จ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า บนรถไฟ 
พกับนรถไฟ 

วนัที ่6 เมืองอูลานอูเด  – วดัไอโวลกินสค์ ตัตซัน – รูปหล่อศีรษะเลนิน  

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ บนรถไฟ 
ขบวนรถไฟเดินทางถึง เมืองอูลาน อูเด Ulan-Ude  เมืองหลวงของ สาธารณรัฐบู
เรียตเดีย ( Buryatia ) รัฐอิสระของรัสเซีย เคยเป็นเมืองปิดส าหรับชาวต่างชาติติด
กับประเทศ มองโกเลียว ัฒนธรรม  ชาวบูเรียตผสมผสานระหว่างประเทศ 
มองโกเลีย ไซบีเรีย เมืองอูลานอูเด เป็นจุดศุนย์กลางระหว่างตะวนัตกและ
ตะวนัออกเป็นเมืองใหญ่ท่ียงัคงใหเ้ห็นบา้นเรือนท่ีสร้างดว้ยไมส้ไตลโ์ซบีเรียน ชม
พุทธศาสนสถานท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศรัสเซีย วดัไอโวลกินสค ์ตตัซนั ตั้งอยูใ่กล ้
ทะเลสาบไบขาล ดา้นทิศตะวนัออกของประเทศไซบีเรีย สถานทีแห่งน้ีเปิดให้เขา้
ชมในปี ค.ศ. 1945 เป็นท่ีเก็บรักษา  ร่างของ Khambo Lama พระสงฆ์สัญชาติ 
รัสเซียผูซ่ึ้งมรณภาพในปี ค.ศ. 1927 แต่ร่างกายของท่านยงัไม่เน่าเป่ือยและยงัคงอยู่
ในท่านั่งสมาธิลักษณะดอกบวั ท่านเป็นผูน้ าศาสนาพุทธในประเทศรัสเซีย มี



บทบาทท่ีส าคญัในการให้ความ ช่วยเหลือทหารผูบ้าดเจ็บจากสงครามโลกคร้ังท่ี
สอง ช่วยเหลือประเทศในเร่ืองอาหาร  เคร่ืองนุ่ง ห่ม และยารักษาโรค ต่อมาในปี 
ค.ศ. 1926 เกิดการ เปล่ียนการปกครองในประเทศรัสเซีย อาจเป็นอนัตรายต่อ
พระสงฆ ์ท่านจึงเตือนบรรดาสานุศิษยใ์ห ้อพยพไปอยูท่ี่ทิเบต แต่ตวัท่านยงัคงอยูท่ี่
ไซบีเรีย จนปี ค.ศ. 1927 ท่านจึงประกาศละสังขารในขณะท่ีท่านมีอายุ 75 ชนัษา 
สานุศิษยไ์ดเ้ก็บรักษาร่างของท่านไวใ้นโลงไมใ้นท่านัง่สมาธิลกัษณะดอกบวั ตาม
ค าสั่งของท่านก่อนมรณภาพ   

เทีย่ง รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร เมนูพื้นเมืองบูเรียต 
น าท่านเดินทางสู่ถนน Pedestrian Street เป็นถนนคนเดินตั้งอยูใ่จกลางเมือง 
ชมจตุัรัสกลางเมืองซ่ึงเป็นท่ีตั้งของรูปหล่อศีรษะท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกของ  
 
วลาดิมีร์ เลนิน(Vladimir Lenin)ผู้น านักปฏิว ัติมาร์กซิสคนแรกของสหภาพ
สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียต โดยรูปหล่อถูกสร้างข้ึนในปี 1970 ตั้งตระหง่านอยู่ 
เหนือจตุัรัส    จากนั้นชม วิหารโอดิกีเทรียฟสกี (Odigitrievsky Cathedral) อีกหน่ึง
คริสตจกัรนิกายออร์โธด็อกซ์ ซ่ึงตั้งอยู่ในย่านเมืองเก่าของอูลาน-อูเด โดยวิหาร
สร้างข้ึนใน ปี1741 และแล้วเสร็จในปี 1785 ในแบบไซบีเรีย-บาร็อค ปัจจุบนั
กลายเป็นอนุสาวรียท์างสถาปัตยกรรมท่ีมีเอกลกัษณ์มากแห่งหน่ึงของรัสเซีย   

 จากนั้น เตรียมกลบัข้ึนรถไฟ  ขบวน “ Trans Siberian Express” 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า บนรถไฟสายโรแมนติก  
พร้อมพกัผอ่นบนขบวนรถไฟ สายท่ียาวและสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลก 

พกับนรถไฟ 
วนัที ่7 ทะเลสาบไบคาล – หมู่บ้านลิสต์เวยีนกา – เมืองเอียคุตส์        

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ บนรถไฟ 
เช้าน้ีท่านจะได้ชมท่ีเท่ียวไฮไลท์จุดหน่ึงของการเดินทาง ทะเลสาบน ้ าจืดท่ีใหญ่
ท่ีสุดและลึกท่ีสุดในโลก ทะเลสาบไบคาล (Lake Baikal) ตั้งอยูบ่ริเวณตอนใตข้อง
ไซบีเรีย ประเทศรัสเซีย โดยทะเลสาบนั้นมีความลึกประมาณ 1,642เมตร จุดท่ีลึก
ท่ีสุดมีความลึกกวา่ 1,640 เมตร ทะเลสาบไบคาล          เกิดจากการ  ท่ีน ้าเอ่อลน้เขา้
มาจนเต็มรอยเปลือกโลกท่ีแตกเม่ือ 25 ลา้น ปีท่ีแลว้ทะเลสาบมีความยาวประมาณ 
650 กิโลเมตรเป็นหน่ึงในมรดกโลกท่ีน่าไปชม ปริมาณของน ้ าในทะเลสาบแห่งน้ี



คิดเป็นร้อยละ 25%ของปริมาณน ้ าจืดท่ีมีอยู่ทั้งหมดของโลก  และเป็นแหล่งน ้ า
ธรรมชาติท่ีสะอาดเป็นน ้ าจืดท่ีใชบ้ริโภค  ทะเลสาบแห่งน้ีซ่อนตวัอยูใ่นหุบเขา จึง
ไม่เป็นท่ีรู้จกัอย่างแพร่หลาย จนกระทัง่ปี ค.ศ. 1902 ทางการไดส้ร้างสายรถไฟ
ทรานส์  ไซบีเรียรอบทะเลสาบ  นอกจากน้ีบริเวณรอบ ๆ ทะเลสาย มีสัตวท่ี์ไม่ได้
พบท่ีใดในโลกกว่า 200 ชนิด จึงเป็นท่ีรู้จกักนัในช่ือ “กาลาปาโกสแห่งรัสเซีย” 
(Galapagos of Russia)  ปัจจุบันท่ีทะเลสาบไบคาลถือว่าเป็นทะเลสาบน ้ าจืดท่ี
เก่าแก่ท่ีสุดของโลก และไดรั้บการยกยอ่ง จากองคก์ารยเูนสโกยกใหเ้ป็นมรดกโลก
ในปี 1996     ขบวนรถไฟจะแล่นไปช้า ๆ ให้ท่านไดช้มทศันียภาพท่ีสวยงามของ
วิวทิวทศัน์ รอบ ๆทะเลสาบระหว่าง ท่าไบคาล กบั ท่าสลูดยนักา้ ซ่ึงในหลายปีท่ี
ผา่นมาไดใ้ชเ้ส้นทางน้ีส าหรับรถไฟทอ้งถ่ินและรถไฟท่องเท่ียวเท่านั้น  
ขบวนรถไฟจะหยุด ณ หมู่บา้นเล็ก ๆ ให้คณะได้ลงไปยืดเส้นยืดสายและได้ไป
สัมผสัน ้าจืดท่ีใสเยน็ในทะเลสาบ   

เทีย่ง รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร  
 ล่องเรือจากท่าเรือไบคาล สู่หมู่บา้นลิสตเ์วียนกา Listvyanka ตั้งอยูบ่นพื้นท่ีหุบเขา
ริมทะเลสาบไบคาล น าท่านเดินชมหมู่บา้นชนบท ผา่นโบสถ์เซ็นตนิ์โคลสั โบสถ์
สไตล์ออทอด๊อคศิลปะราว ปี 90 สร้างด้วยไม้เกือบทั้ งหลังปัจจุบันได้รับการ
ซ่อมแซมตกแต่งใหม่  จากนั้นน าท่านสู่ เมืองเอียคุตส์ Irkutsk  เป็นเมืองใหญ่อีก
เมืองหน่ึงในไซบีเรีย เป็นศูนยก์ลางการปกครอง เป็นแหล่งการศึกษา ท่ีส าคญั เมือง
แห่งธุรกิจและการคา้ระหว่างประเทศมองโกเลียและประเทศจีนเป็นเมืองท่ีมีผูค้น
พลุกพล่านเพราะเป็นยา่นการคา้ขาย  เมืองน้ีไดช่ื้อวา่เป็น ปารีสของไซบีเรีย ( Paris 
of Siberia )  น าท่านชมโบสถ์ประจ าเมืองริมแม่น ้ าสุดคลาสสิคบ้านไมส้ไตล์ไซ
บีเรียในเขตเมือง ถนนท าใหเ้มืองน้ีไดรั้บฉายาวา่เป็นปารีสนอ้ยๆ แห่งดินแดนไซบี
เรียบรรยากาศขาวโพลนไปดว้ยหิมะ แต่นัน่ก็ท  าให้เราเขา้ถึงความเป็นไซบีเรียกนั
แบบเตม็ๆ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร    
พกัเมืองเอียคุตส์ 

 
 
 



วนัที ่8 เมืองเอยีคุตส์ – โบสถ์คาซาน (Kazan Church)- รถไฟสาย Trans-Siberia    

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ในโรงแรม 
น าท่านชมบา้นเรือนเก่าท่ียงัคงรักษาสภาพเดิม ๆ คือสร้างดว้ยไม ้เป็นท่ีอยู่อาศยั
ของผูมี้อนัจะกินและเสนาบดีเก่า  ท่านจะเพลิดเพลินกบับรรยากาศทีแปลกตา  ท่ีไม่
เคยไดส้ัมผสัจากท่ีไหนมาก่อน   น าท่านชม โบสถ์คาซาน (Kazan Church)  โบสถ์
ออร์โธดอกซ์สีขาวตดักบัสีส้มและสีทองท่ีตั้งตระหง่านโดดเด่นริมฝ่ังแม่น ้ าแองกา
ร่า เป็นโบสถ์เก่าแก่ท่ีมีคุณค่าทางจิตใจต่อคน  เอียร์คุตส์มากเน่ืองจากโบสถ์แห่งน้ี
เกิดขึนจากการบริจาคเงินของคนทอ้งถ่ิน ทั้งชาวบา้น กบฎการเมือง โจรผร้้ายกลบั
ใจท่ีถูกเนรเทศมายงัเอียร์คุตส์นอกจากน้ีต้วโบสถ์ ยงัมีความงดงามท่ีเกิดจาก
รูปแบบการก่อสร้างท่ีสวยงามในแบบไบเซนไทน์ภายใน ประดบับลัลงัค ์ดว้ยหินน
อ่อนสีแดงและมีเสาหินหลกัของโบสถ์ ท าจากหยก การเพน้ทล์ายใตห้ลงัคาโบสถ์ 
ใชช่้างผช้ านาญท่ีส่งไปศึกษาไกลถึงอิตาลี 

เทีย่ง รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 

บ่าย ชมย่านคีรอฟสแควร์ (KirovSquare) ย่านการค้าส าคญัของภูมิภาคเดินเล่นตลาด
ทอ้งถ่ิน ชมอนุสาวรียเ์ปลวไฟนิรันดร์  บริเวณริมแม่น ้ าแองการ่า ชมป้อมไมท่ี้ถูก
สร้างข้ึนเพื่อเป็นท่ีป้องกนัสัตวป่์า และใช้เป็นท่ีเก็บขา้วของ ทองค าเงินและส่ิงทอ
จากการคา้ในอดีต   
จากนั้น เตรียมกลบัข้ึนรถไฟ  ขบวน “ Trans Siberian Express” 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า บนรถไฟ สายโรแมนติก 
 พร้อมพกัผอ่นบนขบวนรถไฟ สายท่ียาวและสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลก 

พกับนรถไฟ 
วนัที ่9  เมืองครัสโนยาสค์ – ล่องเรือในแม่น า้เยนิสโซ   

เช้า ต่ืนเชา้รับอรุณวนัใหม่ รับประทานอาหารเชา้ บนรถไฟรถไฟ 
เดินทางถึงเมืองครัสโนยาสค์ (Krasnoyarsk)  เมืองท่ีตั้ งอยู่ใจกลางของประเทศ
รัสเซียตั้งอยู ่ริมฝ่ังแม่น ้าเยนิสโซ (Yenissei River)   แม่น ้าเยนิสโซเป็นแม่น ้าท่ีใหญ่
และไหลลงสู่ทะเลสายอาร์คติก  ครัสโนยาสคเ์ป็นเมืองหลวงของครัสโนยาสคไ์คร 
ประเทศรัสเซียส่วนทีอยูใ่นทวีปเอเชียตั้งอยู่บนฝ่ังแม่น ้ าเยนีเซยต์อนบนเป็นเมือง
ใหญ่เป็นอนัดบั 3 ในไซบีเรีย รองจากเมืองโนโวซีบีสคแ์ละออมสค ์เดิมเป็นเมือง
ปิด สมยัอยู่ภายใตก้ารปกครองของโซเวียต เป็นเมืองส าหรับเนรเทศนกัโทษทาง



การเมือง แต่ปัจจุบนัเป็นเมืองอุตสาหกรรมท่ีส าคญั ผลิตเหล็กและอลูมิเนียม น า
ท่านเดินทางสู่จุดท่องเท่ียวท่ีส าคญัเพื่อชมความสวยงามของตวัเมือง 
และยา่นการคา้ท่ีมีเอกลกัษณ์ เป็นของตนเอง 

เทีย่ง รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 
อิสระ ใหท้่านไดเ้ดินเล่น ณ บริเวณใจกลางเมืองสัมผสับรรยากาศ สไตลเ์มดิเตอเร
เนียนตลอดสองขา้งทางจะประดบัประดาไปดว้ยตน้ปาล์มจากนั้น น าท่าน ล่องเรือ
ในแม่น ้าเยนิสโซชมวิวทิวทศัน์ของตวัเมืองทีสวยงาม    และสะพานรถไฟใหญ่ท่ี
เช่ือมสองฝ่ังแม่น ้าเขา้ดว้ยกนั 
จากนั้น เตรียมกลบัข้ึนรถไฟ  ขบวน “ Trans Siberian Express” 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า บนรถไฟ สายโรแมนติก พร้อมพกัผอ่นบนขบวนรถไฟ สาย
ท่ียาวและสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลก             

พกับนรถไฟ                                                                                                       
วนัที ่10 เมืองโนโวซิบีรสต ์– ป่าไซบีเรีย 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ บนรถไฟ 
ถึงเมือง โนโวซีบีรสค ์(Novosibirsk ) เป็นเมืองท่ีมีประชากรมากเป็นอนัดบัสาม
ของประเทศรัสเซีย รองจากกรุงมอสโกและเมืองเซนตปี์เตอร์สเบิร์ก  มีประชากร
มากท่ีสุดของรัสเซียส่วนท่ีอยูใ่นทวปีเอเชีย น าท่านเดินทางไป ชมโบสถอ์อโทดอก 
ท่ีสวยงามและยงัคงหลงเหลืออยู ่ ชมโอเปร่าเฮา้ส์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในรัสเซีย   

เทีย่ง รับประทานอาหารเท่ียง ณ  ภตัตาคาร 
น าท่านเดินทางโดยรถโคช้สู่ ไทกา้ (Taiga) หรือ ป่าไซบีเรียระยะทางประมาณ 30 
กิโลเมตรจากตวัเมือง  ชมพิพิธภณัทร์ถไฟกลางแจง้ ของรัสเซีย  ซ่ึงมีหวัรถจกัร 
มาก กวา่ 60 ชนิด อีกทั้งมีรถยนตโ์บราณหลายชนิด  หวัรถจกัรโบราณได้
พฒันาการมาเป็นรถไฟสายทรานไซบีเรียในปัจจุบนั   
จากนั้น เตรียมกลบัข้ึนรถไฟ  ขบวน “ Trans Siberian Express” 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า บนรถไฟ สายโรแมนติก พร้อมพกัผอ่นบนขบวนรถไฟ สาย
ท่ียาวและสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลก 

พกับนรถไฟ 
 
 



 

วนัที ่11 เมืองเยคาเตรินเบิร์ก 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ บนรถไฟ 
ชม เมืองเยคาเตรินบุร์ก (Yekaterinburg ) เป็นเมืองศูนยก์ลางการปกครองของส
เวียร์ดลอฟสค์โอบลาสต์และเป็นเมืองใหญ่อนัดับ 4 ของประเทศรัสเซีย ตั้งอยู่
ทางดา้นทิศตะวนัออกในเทือกเขายรูาล บนฝ่ังแม่น ้าไอเซ็ท เทือกเขายรูาล  เทือกเขา
ยรูาลเป็นเทือกเขาท่ีเช่ือมระหว่างยุโรปตะวนัออกกบัไซบีเรียตะวนัตก  ส่วนท่ีสูง
ท่ีสุดของเทือกเขาคือ ยอดนาร็อทนายา (Narodnaya) สูง 1,875 เมตร เมืองน้ี
ลอ้มรอบไปดว้ยภูเขา  เป็นเมืองส าคญัทางดา้นการเมือง การคลงัอุสาหกรรม และ
วฒันธรรม    

เทีย่ง รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร   
น าท่านชมสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญัๆ และเยี่ยมชมโบสถ์แห่งเลือด “Cathedral on 
the Blood” ซ่ึงเป็นสถานท่ีประหารชีวิตของกษตัริยซี์ซาร์ นิโคลสั พร้อมราชวงศ์ 
โดยบอลเชวคิ ในปี ค.ศ. 1918  จากนั้นเดินทางไป เยือนสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ การ์นินา
ยามา ( Ganina Yama ) ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีส าคญัในการประกอบศาสนกิจของ
ประเทศ และเป็นท่ีฝังศพของราชวงศโ์รมานอฟ   

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
เดินทางกลบัสู่ตวัเมือง น าท่าน เช็คอินเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั 

พกัเมืองเยคาเตรินบุร์ก 
วนัที ่12 เมืองเยคาเตรินบุร์ก – รถไฟสาย Trans-Siberia 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางกลบัสู่ขบวนรถไฟ เพื่อออกเดินทางต่อ 
เดินทางสู่สถานีรถไฟ เมืองเยคาเตรินบุร์กเชา้วนัน้ีท่านจะออกเดินทางจากเมืองเย
คาเตรินบูร์กในตอนเชา้โดยขบวนรถไฟสายทรานไซบีเรีย  รถไฟจะเคล่ือนขบวน
ผา่น เทือกเขาอูราล (Ural Mountain) อยูใ่นประเทศรัสเซียและประเทศคาซคัสถาน 
เป็นเทือกเขายาวต่อเน่ืองในแนวทิศ เหนือ-ใตเ้ป็นพรมแดนธรรมชาติท่ีกั้นระหวา่ง
ทวปียโุรปกบัทวปีเอเชีย เทือกเขาอูราลเป็นเทือกเขาท่ีประกอบดว้ยหินยคุเก่า ซ่ึง
ผา่นกระบวนการกดักร่อน และการพงัทลายมาเป็นเวลานาน ท าให ้มีเนินหินเขา
เต้ีย มีความสูงประมาณ 1,000 เมตร จากระดบัน ้าทะเล  รถไฟเคล่ือนขบวน ผา่น



หุบเขา  ป่า  ทะเลสาบและทุ่งหญา้ท่ีเขียวขจี  ท่านจะเพลิดเพลินกบัธรรมชาติ หรือ
พกัผอ่น ตลอดวนัน้ี 

เทีย่ง รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร   

ค ่า รับประทานอาหารค ่า บนรถไฟ สายโรแมนติก พร้อมพกัผอ่นบนขบวนรถไฟ สาย
ท่ียาวและสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลก                 

                                         พกับนรถไฟ                                                          
วนัที ่13 กรุงมอสโคว์ – จัตุรัสแดง – สแปร์โร่ฮิลล์  – สถานีรถไฟใต้ดิน     

เช้า รับประทานอาหารเชา้ บนรถไฟ 
ขบวนรถไฟสายทรานไซบีเรียเดินทางถึงกรุงมอสโคว์เมืองหลวงของประเทศ
รัสเซียให้ท่านเตรียมตวัเช็คเอาท์ ออกจากขบวนรถไฟสายท่ียาวท่ีสุดในโลก น า
ท่านชมความสวยงามของกรุงมอสโคว ์ เมืองหลวงท่ียิ่งใหญ่ของประเทศรัสเซีย  
กรุงมอสโคว ์(Moscow ) เป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การ
เดินทางของประเทศตั้งอยูใ่กลแ้ม่น ้ ามสักวา เป็นเมืองท่ีมีประชากรหนาแน่นท่ีสุด
ในยุโรป ก่อนสหภาพโซเวียตยงัไม่ล่มสลายกรุงมอสโควก์็ยงัเป็นเมืองหลวงของ
สหภาพโซเวียตอีกด้วยในปี พ.ศ. 2550 มอสโควไ์ด้รับการจดัอนัดบัเมืองท่ีมีค่า
ครองชีพสูงท่ีสุดในโลกตามมาด้วย ลอนดอนโซลและ กรุงมอสโคว์    มี
ประวติัศาสตร์ยาวนานกวา่ 850 ปี ตั้งแต่สมยัรัสเซียเก่าซ่ึงน าโดยเจา้ชายแห่งเมือง
ชูชตัลยูริ (YuriDolgorukiy) ค.ศ.1147 อาณาจักรมัสโควี แผ่ขยายกว้างขวาง                           
ในศตวรรษท่ี 15-16 โดยการปกครองของพระเจ้าอีวานท่ี 3 และอีวานท่ี 4 
จนกระทัง่มาเป็นประเทศรัสเซียในปัจจุบนั ในตน้ศตวรรษท่ี 18 พระเจา้ปีเตอร์มหา
ราชไดย้า้ยเมืองหลวงไปอยูท่ี่ นครเซ็นตปี์เตอร์สเบิร์ก จนกระทัง่ปี ค.ศ. 1918  กรุง
มอสโควก์็ไดก้ลบัมาเป็นเมืองหลวงอีกคร้ัง เม่ือสหภาพโซเวยีตล่มสลาย              

เทีย่ง รับประทานอาหารเท่ียง ณ  ภตัตาคาร 

บ่าย 
 

ชมจตุัรัสแดง   เป็นจตุัรัสกลางเมืองของของกรุงมอสโควมี์ขนาดกวา้ง 70 เมตร 
ยาว 695 เมตร มีขนาดพื้นท่ีรวม 23,100 ตารางเมตร มีความส าคญัเพราะเป็นศูนย์
รวมของถนนสายส าคญัทุกสายของกรุงมอสโคว ์นอกจากน้ีจตุัรัสแดงยงัเป็นสถาน
ท่ีตั้งของ มหาวหิารเซนตเ์บซิลและหลุมฝังศพของ วลาดิมีร์ เลนิน   จตุัรัสแดงถูก
สร้างข้ึนในช่วงศตวรรษท่ี15ภายใตพ้ระราชโองการของพระเจา้อีวานมหาราชเพื่อ
ปรับปรุงความปลอดภยัของพระราชวงัเครมลิน ต่อมาในสมยัของพระเจา้ซาร์อีวาน



 

ท่ี 4 มหาวหิารเซนตเ์บซิลไดถู้กสร้างข้ึน และไดถู้กปรับปรุงพื้นท่ีเร่ือยมาจนกระทัง่
หลงัจากการรุกรานของฝร่ังเศสโดย พระเจา้ นโปเลียนก็มีการเปล่ียนแปลงคร้ัง
ใหญ่เกิดข้ึน อาคารบางหลงัและส่ิงปลูกสร้างส าหรับการคา้ขายซ่ึงถูกไฟไหมไ้ดถู้ก
ร้ือถอนออกและมีการสร้างส่ิงใหม่ ๆ ข้ึนแทน  อาทิเช่น  รถราง การประดบัดว้ย
โคมไฟ เป็นตน้ สมยัสหภาพโซเวยีต จตุัรัสแดงใชเ้ป็นทีส าหรับการเดินสวนสนาม
แสดงแสนยานุภาพทางทหาร ส าหรับวนัเมยเ์ดย ์วนัแห่งชยัชนะ และการปฏิวติั
เดือนตุลาคม  ในปัจจุบนั จตุัรัสแดง ถูกใชเ้ป็นสถานทีส าหรับการจดัแสดงของ
ศิลปินและวงดนตรีช่ือดงัหลายกลุ่ม      น าชมพื้นท่ีโดยรอบของพระราชวงัเครม
ลิน  โรงละคร Bolshoi สแปร์โร่ฮิลล ์Sparrow Hill จุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็น
ทศันียภาพของกรุงมอสโควไ์ดท้ั้งหมดถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบัตึกมหาวทิยาลยัมอส
โควท่ี์สร้างเป็นตึกสูง ในสมยัสตาลิน ซ่ึงเป็น 1 ใน  7 ตึก ท่ีสร้างดว้ยรูปทรง
เดียวกนั 
ชม สถานีรถไฟฟ้าใตดิ้น มอสโคว ์(Moscow Metro)  ส่ิงก่อสร้างท่ีชาวรัสเซีย
สามารถอวดชาวต่างชาติให้เห็นถึงความยิง่ใหญ่ มีประวติัศาสตร์ ความเป็น
ชาตินิยม และวฒันธรรมประเพณีอนัสวยงาม ดว้ยการตกแต่งของแต่ละสถานีนั้นมี
ความแตกต่างกนัดว้ย ประติมากรรม โคมไฟระยา้ เคร่ืองแกว้ หินแกรนิต หินอ่อน 
ลว้นแลว้แต่ปราณีต สวยงาม เชิญหากไดม้าเยอืนแดนหมีขาวแห่งน้ี พลาดไม่ได ้มา
สัมผสันัง่รถไฟใตดิ้นกรุงมอสโก แห่งประเทศรัสเซีย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร        
เดินทางกลบัสู่ตวัเมือง น าท่าน เช็คอินเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั   

พกัเมืองมอสโคว ์
วนัที ่14 มอสโคว์ – พระราชวงัเครมลิน  – กรุงเทพฯ     

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ในโรงแรม 
จากนั้นสู่ พระราชวงัเครมลิน Grand Kremlin Palace สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีข้ึนช่ือของ
รัสเซีย สร้างข้ึนมาพร้อมกบักรุงมอสโคว ์จึงเป็นศูนยร์วมของวฒันธรรมต่างๆของ
รัสเซีย จากนั้นชม โบสถอ์สัสัมชญั สร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนเป็น
สถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด ชมโบสถอ์าร์คแอนเจล ไมเคิล ท่ีสร้างอุทิศ
ใหก้บันกับุญอาร์คแอนเจล ไมเคิล เป็นท่ีเก็บพระศพของพระเจา้ซาร์ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารเท่ียง ณ  ภตัตาคาร    แวะชอ้ปป้ิงหา้งสรรพสินคา้ GUM  เป็น
หา้งสรรพสินคา้เก่าแก่และใหญ่ท่ีสุดในกรุงมอสโก ปัจจุบนัเป็นหา้งท่ีหรูหรา 
ใหญ่โต และสวยงาม และท่ีส าคญัตั้งอยูบ่ริเวณลานกวา้งในยา่นจตุัรัสแดง   

15.00 น. สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน SHEREMETYEVO 
18.25 น. น าท่านเหิรฟ้ากลบักรุงเทพฯ  โดยเท่ียวบินท่ี TG 975 

วนัที ่15 กรุงเทพฯ   
07.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 



บนรถไฟไซบีเรียเอก็ซ์ ประกอบด้วยตู้นอน 3 แบบ 

1. Deluxe Gold เป็นแบบทีพ่ิเศษและสะดวกสบายทีสุ่ดในกลุ่มห้องรถไฟ  

ประกอบดว้ยห้องส่วนตวัพร้อมหอ้งอามน ้า ฝักบวัและหอ้งสุขา แต่ละหอ้งมีเตียง 2 ชั้น ชั้นบน และชั้น

ล่าง โซฟา ตูเ้ล็ก ๆ โตะ๊เล็กติดกบัหนา้ต่าง แต่ละหอ้งมีปลัก๊ยโุรปขนาด 220 โวลต ์สามารถใชก้บั

ผลิตภณัฑอิ์เล็กทรอนิกส์ ต่างๆ หอ้งโดยสารติดตั้งอุปกรณ์เคร่ืองปรับอากาศ (ปรับอุณหภูมิหอ้งได)้  

พกัหอ้งละ 2 ท่าน ราคา  118,900 บาท / ท่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Deluxe Silver รถไฟที่หรูหราและสะดวกสบาย 

หอ้งโดยสารแบบดีลกัซ์สีเงิน Deluxe Silver ภายในหอ้งมีขนาดเล็กกวา่หอ้งนอนดีลกัซ์สีทอง หอ้ง

ส่วนตวัพร้อมห้องอาบน ้า ฝักบวัและหอ้งสุขา แต่ละหอ้งมีเตียง 2 ชั้น ชั้นบน และชั้นล่าง โซฟา ตูเ้ล็ก ๆ 

โตะ๊เล็กติดกบัหนา้ต่าง หอ้งแต่ละหอ้งมีปลัก๊ยโุรปขนาด 220 โวลต ์สามารถใชก้บัผลิตภณัฑ์

อิเล็กทรอนิกส์ ต่างๆ หอ้งโดยสาร  ติดตั้งอุปกรณ์เคร่ืองปรับอากาศ (ปรับอุณหภูมิห้องได)้  

พกัหอ้งละ 2 ท่าน ราคา  115,500 บาท /ท่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. แบบมาตรฐาน Standard Plus 

ห้องนอนแบบสแตนดาร์ด ไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดของการเดินทางดว้ยรถไฟ ในห้องประกอบดว้ย 

เตียงสองชั้น ชั้นบน 2 เตียงใช้ส าหรับนอนและเตียงสองชั้นล่าง  ใช้ส าหรับว่างกระเป๋า ส่ิงของต่างๆ 

ห้องน ้ าและห้องสุขาแบบสาธารณะ ตั้งอยู่ท่ีปลายตูข้องสองดา้น อุปกรณ์เคร่ืองปรับอากาศ (อุณหภูมิ

ควบคุมกลาง) ห้องพกัแต่ละห้องมีปลั๊กอินแบบยุโรปขนาด 220 โวลต์ซ่ึงสามารถใช้กับอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ   

พกัหอ้งละ 4 ท่าน  ราคา   999,999 บาท / ท่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เงื่อนไขการจอง 

อตัราค่าบริการ   

1. Deluxe Gold พกัหอ้งละ 2 ท่าน ราคาท่านละ  118,900 บาท/ท่าน 

2. Deluxe Silver พกัหอ้งละ 2 ท่าน ราคาท่านละ  115,500 บาท/ท่าน 

3. Standard Plus พกัหอ้งละ 4 ท่าน  ราคาท่านละ   99,999 บาท/ท่าน   

พกัเด่ียวจ่ายเพิ่ม 11,000.- /ท่าน  (เฉพาะพกัโรงแรม 6 คืน)  ** ทวัร์ราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก 

อตัราค่าบริการนี้รวม 

 ค่าธรรมเนียม Visa  เขา้ประเทศจีน 1 คร้ัง (เฉพาะผูถื้อหนงัสือเดินทางประเทศไทย) 

 ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินชั้นประหยดั เส้นทาง กรุงเทพ ฯ – ปักก่ิง , มอสโคว ์–กรุงเทพ ฯ  

(ตัว๋กรุ๊ป) 

 ค่ารถไฟ ตลอดการเดินทาง  พกัคา้งคืนบนรถไฟ   จ านวน  7 คืน 

 ท่ีพกั ณ โรงแรม ระดบั ส่ีดาว ณ เมือง ปักก่ิง  1 คืน 

 ท่ีพกั ณ โรงแรม ระดบั ส่ีดาว ณ เมือง อูลาน บาตอร์   2 คืน 

 ท่ีพกั ณ โรงแรม ระดบั ส่ีดาว  ณ เมือง เอียคุตส์1 คืน 

 ท่ีพกั ณ โรงแรม ระดบั ส่ีดาว  ณ เมือง เยคาเตรินบุร์ก   1 คืน 

 ท่ีพกั ณ โรงแรม ระดบั ส่ีดาว ณ เมือง มอสโคว ์ 1 คืน 

 อาหารทุกม้ือตามท่ีระบุในรายการ 

 พาหนะในการเดินทาง พร้อมน าทศันาจรตลอดเส้นทาง 

 ค่ากรมธรรมป์ระกนัอุบติัเหตุ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

 ไกดท์อ้งถ่ิน  

 ค่าเขา้ชมตามสถานท่ีต่าง ๆ ตามรายการ 

 ประกนัการเดินทาง 

 

 



*** อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

 ไม่รวมค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืมนอกรายการ เป็นตน้ 

 ค่าน ้าหนกักระเป๋าท่ีเกินพิกดั 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน และคนขบัรถวนัละ 3 USD /ท่าน, หวัหนา้ทวัร์ไทย (ตามความพึงพอใจของ

ท่าน) 

หมายเหตุ    

บริษทัฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสับเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสม /บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะ

เล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงราคาโดยมิ

ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ในกรณีท่ีมีการข้ึนลงของเงินตราต่างประเทศ/ การไม่รับประทานอาหารบาง

ม้ือ ไม่เท่ียวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได ้เพราะการช าระค่าทวัร์ เป็นไปในลกัษณะ

เหมาจ่าย / บริษทัฯ ไดท้  าประกนัอุบติัเหตุให้กบัลูกคา้ในวงเงิน 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

/ ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 % และภาษีหกั ณ.ท่ีจ่าย 3% 

เงื่อนไขและความรับผดิชอบ 

บริษทัเป็นเพียงตวัแทนการท่องเท่ียวสายการบินและ ตวัแทนการท่องเท่ียวในต่างประเทศ ซ่ึงไม่อาจ

รับผดิชอบต่อความเสียหายต่างๆ ท่ีอยูเ่หนือการควบคุมของเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ อาทิ การนดัหยดุงาน การ

จลาจล  เปล่ียนแปลงก าหนดเวลาในตารางบิน       ภยัธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึน ทั้ง

ทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบติัเหตุต่างๆ 

ฯลฯ  การตอบปฏิเสธการเขา้และออกเมืองของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้หรือออกเมืองอนัเน่ืองมาจากมีส่ิง

ผดิกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

 

 

 

 

 



4.22 รายการน าเท่ียวโปรแกรมเอียคุตส์ – มอสโคว ์

 

ทรานส์ไซบีเรียน ขบวนรถไฟแห่งความฝันท่ียาวท่ีสุดในโลก 

เอียคุตส์ – มอสโคว ์9วนั 7คืน (TG) 

ประสบการณ์เดินทางโดยรถไฟ ยิง่ใหญ่ท่ีสุดในประวติัศาสตร์ มากกวา่ 5,000  กิโลเมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ิมตน้เพียง 61,900 บาท 

วนัท่ี 1 กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เมืองเอียคุตส์        
14.00 น. คณะพร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชั้น 4  

เคาเตอร์ U เจา้หนา้ท่ี บรอน ทราเวลมาร์ต คอนตอ้นรับทุกท่านดว้ยรอยยิม้แห่งมิตร
ไมตรี อ านวยความสะดวกเร่ืองกระเป๋า สัมภาระ และเอกสารการเดินทาง  



 

17.25 น. บินตรงสู่ เอียคุตส์ ประเทศรัสเซีย โดยเท่ียวบินท่ี S7-762 

00.25 น. เดินทางถึงเมืองเอียคุตส์ ผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมือง จากนั้นรับกระเป๋า 
แลว้น าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั 
เมืองเอียคุตส์ Irkutsk  เป็นเมืองใหญ่อีกเมืองหน่ึงในไซบีเรียน เป็นศูนยก์ลางการ
ปกครอง เป็นแหล่งการศึกษาท่ีส าคญั เมืองแห่งธุรกิจและการคา้ระหว่างประเทศ
มองโกเลียและประเทศจีนเป็นเมืองท่ีมีผูค้นพลุกพล่านเพราะเป็นย่านการคา้ขาย  
เมืองน้ีไดช่ื้อวา่เป็น ปารีสของไซบีเรียน ( Paris of Siberia )   

พกัเมืองเอียคุตส์ 
วนัที ่2 ทะเลสาบไบคาล – หมู่บ้านลสิต์เวยีนกา – เมืองเอยีคุตส์        

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ ภคัคารโรงแรม 
เชา้น้ีท่านจะไดช้มท่ีเท่ียวไฮไลทข์องการเดินทาง ทะเลสาบน ้ าจืดท่ีใหญ่ท่ีสุดและลึก
ท่ีสุดในโลก ทะเลสาบไบคาล (Lake Baikal) ตั้ งอยู่บริเวณตอนใต้ของไซบีเรีย 
ประเทศรัสเซีย โดยทะเลสาบนั้นมีความลึกประมาณ 1,642เมตร จุดท่ีลึกท่ีสุดมีความ
ลึกกว่า 1,640 เมตร ทะเลสาบไบคาล เกิดจากการ  ท่ีน ้ าเอ่อล้นเขา้มาจนเต็มรอย
เปลือกโลกท่ีแตกเม่ือ 25 ลา้น ปีท่ีแลว้ทะเลสาบมีความยาวประมาณ 650 กิโลเมตร
เป็นหน่ึงในมรดกโลกท่ีน่าไปชม ปริมาณของน ้ าในทะเลสาบแห่งน้ีคิดเป็นร้อยละ 
25%ของปริมาณน ้ าจืดท่ีมีอยูท่ ั้งหมดของโลก  และเป็นแหล่งน ้ าธรรมชาติท่ีสะอาด
เป็นน ้ าจืดท่ีใช้บริโภค  ทะเลสาบแห่งน้ีซ่อนตวัอยู่ในหุบเขา จึงไม่เป็นท่ีรู้จกัอย่าง
แพร่หลาย จนกระทัง่ปี ค.ศ. 1902 ทางการไดส้ร้างสายรถไฟทรานส์ไซบีเรียรอบ
ทะเลสาบ  นอกจากน้ีบริเวณรอบ ๆ ทะเลสาย มีสัตวท่ี์ไม่ไดพ้บท่ีใดในโลกกวา่ 200 
ชนิด จึงเป็นท่ีรู้จักกันในช่ือ “กาลาปาโกสแห่งรัสเซีย” (Galapagos of Russia)  
ปัจจุบนัท่ีทะเลสาบไบคาลถือวา่เป็นทะเลสาบน ้าจืดท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของโลก และไดรั้บ
การยกยอ่ง จากองคก์ารยเูนสโกยกใหเ้ป็นมรดกโลกในปี 1996  ขบวนรถไฟจะแล่น
ไปชา้ ๆ ใหท้่านไดช้มทศันียภาพท่ีสวยงามของววิทิวทศัน์ รอบ ๆทะเลสาบระหวา่ง 
ท่าไบคาล กบั ท่าสลูดยนัก้า ซ่ึงในหลายปีท่ีผ่านมาได้ใช้เส้นทางน้ีส าหรับรถไฟ
ทอ้งถ่ินและรถไฟท่องเท่ียวเท่านั้น ขบวนรถไฟจะหยุด ณ หมู่บา้นเล็ก ๆ ให้คณะได้
ลงไปยดืเส้นยดืสายและไดไ้ปสัมผสัน ้าจืดท่ีใสเยน็ในทะเลสาบ   

เทีย่ง รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร  



 ล่องเรือจากท่าเรือไบคาล สู่หมู่บา้นลิสต์เวียนกา Listvyanka ตั้งอยูบ่นพื้นท่ีหุบเขา
ริมทะเลสาบไบคาล น าท่านเดินชมหมู่บา้นชนบท ผ่านโบสถ์เซ็นต์นิโคลสั โบสถ์
สไตล์ออทอด๊อคศิลปะราว ปี 90 สร้างด้วยไม้เกือบทั้ งหลังปัจจุบันได้รับการ
ซ่อมแซมตกแต่งใหม่ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร    
พกัเมืองเอียคุตส์ 

วนัที ่3 โบสถ์คาซาน (Kazan Church)- รถไฟสาย Trans-Siberia    

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ในโรงแรม 
น าท่านชมบา้นเรือนเก่าท่ียงัคงรักษาสภาพเดิม ๆ คือสร้างดว้ยไม ้เป็นท่ีอยูอ่าศยัของ
ผูมี้อนัจะกินและเสนาบดีเก่า  ท่านจะเพลิดเพลินกบับรรยากาศทีแปลกตา  ท่ีไม่เคย
ไดส้ัมผสัจากท่ีไหนมาก่อน   น าท่านชม โบสถ์คาซาน (Kazan Church)  โบสถ์ออร์
โธดอกซ์สีขาวตดักบัสีส้มและสีทองท่ีตั้งตระหง่านโดดเด่นริมฝ่ังแม่น ้ าแองการ่า 
เป็นโบสถ์เก่าแก่ท่ีมีคุณค่าทางจิตใจต่อคน  เอียร์คุตส์มากเน่ืองจากโบสถแ์ห่งน้ีเกิดขึ
นจากการบริจาคเงินของคนทอ้งถ่ิน ทั้งชาวบา้น กบฎการเมือง โจรผร้้ายกลบัใจท่ีถูก
เนรเทศมายงัเอียร์คุตส์นอกจากน้ีตว้โบสถ์ ยงัมีความงดงามท่ีเกิดจากรูปแบบการ
ก่อสร้างท่ีสวยงามในแบบไบเซนไทน์ภายใน ประดบับลัลงัค ์ดว้ยหินนอ่อนสีแดง
และมีเสาหินหลกัของโบสถ์ ท าจากหยก การเพน้ท์ลายใตห้ลงัคาโบสถ์ ใช้ช่างผ้
ช านาญท่ีส่งไปศึกษาไกลถึงอิตาลี 

เทีย่ง รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 

บ่าย ชมย่านคีรอฟสแควร์ (KirovSquare) ย่านการค้าส าคัญของภูมิภาคเดินเล่นตลาด
ทอ้งถ่ิน ชมอนุสาวรียเ์ปลวไฟนิรันดร์  บริเวณริมแม่น ้ าแองการ่า ชมป้อมไมท่ี้ถูก
สร้างข้ึนเพื่อเป็นท่ีป้องกนัสัตวป่์า และใช้เป็นท่ีเก็บขา้วของ ทองค าเงินและส่ิงทอ
จากการคา้ในอดีต   
จากนั้น เตรียมกลบัข้ึนรถไฟ  ขบวน “ Trans Siberian Express” 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า บนรถไฟ สายโรแมนติก 
 พร้อมพกัผอ่นบนขบวนรถไฟ สายท่ียาวและสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลก 

พกับนรถไฟ 
 
 



วนัที ่4 เมืองครัสโนยาสค์ – ล่องเรือในแม่น า้เยนิสโซ   

เช้า ต่ืนเช้ารับอรุณวนัใหม่  รับประทานอาหารเช้า ณ บนรถไฟรถไฟเดินทางถึง 
เมืองครัสโนยาสค์ (Krasnoyarsk)  เมืองท่ีตั้งอยูใ่จกลางของประเทศรัสเซียตั้งอยู ่ริม
ฝ่ังแม่น ้ าเยนิสโซ (Yenissei River)   แม่น ้ าเยนิสโซเป็นแม่น ้ าท่ีใหญ่และไหลลงสู่
ทะเลสายอาร์คติก  ครัสโนยาสคเ์ป็นเมืองหลวงของครัสโนยาสคไ์คร ประเทศรัสเซีย
ส่วนทีอยูใ่นทวีปเอเชียตั้งอยูบ่นฝ่ังแม่น ้ าเยนีเซยต์อนบนเป็นเมืองใหญ่เป็นอนัดบั 3 
ในไซบีเรีย รองจากเมืองโนโวซีบีสค์และออมสค์ เดิมเป็นเมืองปิด สมยัอยู่ภายใต้
การปกครองของโซเวียต เป็นเมืองส าหรับเนรเทศนกัโทษทางการเมือง  แต่ปัจจุบนั
เป็นเมืองอุตสาหกรรมท่ีส าคัญ ผลิตเหล็กและอลูมิเนียม น าท่านเดินทางสู่จุด
ท่องเท่ียวท่ีส าคญัเพื่อชมความสวยงามของตวัเมือง 
และยา่นการคา้ท่ีมีเอกลกัษณ์ เป็นของตนเอง                                                    

เทีย่ง รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 
อิสระ ให้ท่านไดเ้ดินเล่น ณ บริเวณใจกลางเมืองสัมผสับรรยากาศ สไตล์เมดิเตอเร
เนียนตลอดสองขา้งทางจะประดบัประดาไปดว้ยตน้ปาล์มจากนั้น น าท่าน ล่องเรือ
ในแม่น ้ าเยนิสโซชมวิวทิวทศัน์ของตวัเมืองทีสวยงาม    และสะพานรถไฟใหญ่ท่ี
เช่ือมสองฝ่ังแม่น ้าเขา้ดว้ยกนั 
จากนั้น เตรียมกลบัข้ึนรถไฟ  ขบวน “ Trans Siberian Express” 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า บนรถไฟ สายโรแมนติก พร้อมพกัผอ่นบนขบวนรถไฟ สายท่ี
ยาวและสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลก             

พกับนรถไฟ                                                                                                       
วนัที ่5 เมืองโนโวซิบีรสต ์– ป่าไซบีเรีย 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ บนรถไฟ 
ถึงเมือง โนโวซีบีรสค ์(Novosibirsk ) เป็นเมืองท่ีมีประชากรมากเป็นอนัดบัสามของ
ประเทศรัสเซีย รองจากกรุงมอสโกและเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก  มีประชากรมาก
ท่ีสุดของรัสเซียส่วนท่ีอยู่ในทวีปเอเชีย น าท่านเดินทางไป ชมโบสถ์ออโทดอก ท่ี
สวยงามและยงัคงหลงเหลืออยู ่ ชมโอเปร่าเฮา้ส์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในรัสเซีย   

เทีย่ง รับประทานอาหารเท่ียง ณ  ภตัตาคาร 
น าท่านเดินทางโดยรถโคช้สู่ ไทก้า (Taiga) หรือ ป่าไซบีเรียระยะทางประมาณ 30 
กิโลเมตรจากตวัเมือง  ชมพิพิธภณัทร์ถไฟกลางแจง้ ของรัสเซีย  ซ่ึงมีหวัรถจกัร มาก 



กว่า 60 ชนิด อีกทั้งมีรถยนต์โบราณหลายชนิด  หัวรถจกัรโบราณไดพ้ฒันาการมา
เป็นรถไฟสายทรานไซบีเรียในปัจจุบนั   
จากนั้น เตรียมกลบัข้ึนรถไฟ  ขบวน “ Trans Siberian Express” 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า บนรถไฟ สายโรแมนติก พร้อมพกัผอ่นบนขบวนรถไฟ สายท่ี
ยาวและสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลก 

พกับนรถไฟ 
 

วนัที ่6 เมืองเยคาเตรินบุร์ก – รถไฟสาย Trans-Siberia 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางกลบัสู่ขบวนรถไฟ เพื่อออกเดินทางต่อ 
เดินทางสู่สถานีรถไฟ เมืองเยคาเตรินบุร์กเชา้วนัน้ีท่านจะออกเดินทางจากเมืองเยคา
เตรินบูร์กในตอนเชา้โดยขบวนรถไฟสายทรานไซบีเรีย  รถไฟจะเคล่ือนขบวนผา่น 
เทือกเขาอูราล (Ural Mountain) อยู่ในประเทศรัสเซียและประเทศคาซัคสถาน เป็น
เทือกเขายาวต่อเน่ืองในแนวทิศ เหนือ-ใตเ้ป็นพรมแดนธรรมชาติท่ีกั้นระหวา่งทวีป
ยุโรปกบัทวีปเอเชีย เทือกเขาอูราลเป็นเทือกเขาท่ีประกอบด้วยหินยุคเก่า ซ่ึงผ่าน
กระบวนการกดักร่อน  
 และการพงัทลายมาเป็นเวลานาน ท าให ้มีเนินหินเขาเต้ีย      
  มีความสูงประมาณ 1,000 เมตร จากระดบัน ้ าทะเล  รถไฟเคล่ือนขบวน ผา่นหุบเขา  
ป่า  ทะเลสาบและทุ่งหญา้ท่ีเขียวขจี  ท่านจะเพลิดเพลินกบัธรรมชาติ หรือพกัผ่อน 
ตลอดวนั 

เทีย่ง รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร   

ค ่า รับประทานอาหารค ่า บนรถไฟ สายโรแมนติก พร้อมพกัผอ่นบนขบวนรถไฟ สายท่ี
ยาวและสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลก                 

                                         พกับนรถไฟ                                                          
วนัที ่7 กรุงมอสโคว์ – จัตุรัสแดง – สแปร์โร่ฮิลล์  – สถานีรถไฟใต้ดิน     

เช้า รับประทานอาหารเชา้ บนรถไฟ 
ขบวนรถไฟสายทรานไซบีเรียเดินทางถึงกรุงมอสโควเ์มืองหลวงของประเทศรัสเซีย
ให้ท่านเตรียมตวัเช็คเอาท์ ออกจากขบวนรถไฟสายท่ียาวท่ีสุดในโลก น าท่านชม
ความสวยงามของกรุงมอสโคว ์ เมืองหลวงท่ียิ่งใหญ่ของประเทศรัสเซีย  กรุงมอส



โคว ์(Moscow ) เป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของ
ประเทศตั้งอยูใ่กลแ้ม่น ้ ามสักวา เป็นเมืองท่ีมีประชากรหนาแน่นท่ีสุดในยุโรป ก่อน
สหภาพโซเวยีตยงัไม่ล่มสลายกรุงมอสโกก็ยงัเป็นเมืองหลวงของสหภาพโซเวยีตอีก
ดว้ยในปี พ.ศ. 2550 มอสโกไดรั้บการจดัอนัดบัเมืองท่ีมีค่าครองชีพสูงท่ีสุดในโลก
ตามมาดว้ย ลอนดอนโซลและ กรุงมอสโคว ์   มีประวติัศาสตร์ยาวนานกวา่ 850 ปี 
ตั้งแต่สมยัรัสเซียเก่าซ่ึงน าโดยเจา้ชายแห่งเมืองชูชตลัยริู (YuriDolgorukiy) ค.ศ.1147 
อาณาจกัรมสัโคว ีแผข่ยายกวา้งขวาง ในศตวรรษท่ี 15-16 โดยการปกครองของพระ
เจ้าอีวานท่ี 3 และอีวานท่ี 4 จนกระทั่งมาเป็นประเทศรัสเซียในปัจจุบนั ในต้น
ศตวรรษท่ี 18 พระเจา้ปีเตอร์มหาราชได้ยา้ยเมืองหลวงไปอยู่ท่ี นครเซ็นต์ปีเตอร์
สเบิร์ก จนกระทัง่ปี ค.ศ. 1918  กรุงมอสโควก์็ไดก้ลบัมาเป็นเมืองหลวงอีกคร้ัง เม่ือ
สหภาพโซเวยีตล่มสลาย              

เทีย่ง รับประทานอาหารเท่ียง ณ  ภตัตาคาร 

บ่าย 
 

ชมจตุัรัสแดง   เป็นจตุัรัสกลางเมืองของของกรุงมอสโควมี์ขนาดกวา้ง 70 เมตร ยาว 
695 เมตร มีขนาดพื้นท่ีรวม 23,100 ตารางเมตร มีความส าคญัเพราะเป็นศูนยร์วมของ
ถนนสายส าคญัทุกสายของกรุงมอสโคว ์นอกจากน้ีจตุัรัสแดงยงัเป็นสถานท่ีตั้งของ 
มหาวิหารเซนต์เบซิลและหลุมฝังศพของ วลาดิมีร์ เลนิน   จตุัรัสแดงถูกสร้างข้ึน
ในช่วงศตวรรษท่ี15ภายใตพ้ระราชโองการของพระเจา้อีวานมหาราชเพื่อปรับปรุง
ความปลอดภยัของพระราชวงัเครมลิน ต่อมาในสมยัของพระเจา้ซาร์อีวานท่ี 4 มหา
วิหารเซนตเ์บซิลไดถู้กสร้างข้ึน และไดถู้กปรับปรุงพื้นท่ีเร่ือยมาจนกระทัง่หลงัจาก
การรุกรานของฝร่ังเศสโดย พระเจา้ นโปเลียนก็มีการเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่เกิดข้ึน 
อาคารบางหลงัและส่ิงปลูกสร้างส าหรับการคา้ขายซ่ึงถูกไฟไหมไ้ดถู้กร้ือถอนออก
และมีการสร้างส่ิงใหม่ ๆ ข้ึนแทน  อาทิเช่น  รถราง การประดบัดว้ยโคมไฟ เป็นตน้ 
สมัยสหภาพโซเวียต จัตุ รัสแดงใช้เ ป็นทีส าหรับการเดินสวนสนามแสดง
แสนยานุภาพทางทหาร ส าหรับวนัเมย์เดย์ วนัแห่งชัยชนะ และการปฏิวติัเดือน
ตุลาคม  ในปัจจุบนั จตุัรัสแดง ถูกใชเ้ป็นสถานทีส าหรับการจดัแสดงของศิลปินและ
วงดนตรีช่ือดงัหลายกลุ่ม      น าชมพื้นท่ีโดยรอบของพระราชวงัเครมลิน  โรงละคร 
Bolshoi สแปร์โร่ฮิลล์ Sparrow Hill จุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็นทศันียภาพของกรุง
มอสโควไ์ดท้ั้งหมดถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบัตึกมหาวิทยาลยัมอสโควท่ี์สร้างเป็นตึกสูง 
ในสมยัสตาลิน ซ่ึงเป็น 1 ใน  7 ตึก ท่ีสร้างดว้ยรูปทรงเดียวกนั 



 

 

 

 

ชม สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน มอสโคว์ (Moscow Metro)  ส่ิงก่อสร้างท่ีชาวรัสเซีย
สามารถอวดชาวต่างชาติให้เห็นถึงความยิง่ใหญ่ มีประวติัศาสตร์ ความเป็นชาตินิยม 
และวฒันธรรมประเพณีอนัสวยงาม ด้วยการตกแต่งของแต่ละสถานีนั้นมีความ
แตกต่างกนัดว้ย ประติมากรรม โคมไฟระยา้ เคร่ืองแกว้ หินแกรนิต หินอ่อน ลว้นแต่
ปราณีต สวยงาม เชิญหากไดม้าเยือนแดนหมีขาวแห่งน้ี พลาดไม่ได้ มาสัมผสันั่ง
รถไฟใตดิ้นกรุงมอสโก แห่งประเทศรัสเซีย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร        
เดินทางกลบัสู่ตวัเมือง น าท่าน เช็คอินเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั   

พกัเมืองมอสโคว ์
วนัที ่8 มอสโคว์ – พระราชวงัเครมลนิ  – กรุงเทพฯ     

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ในโรงแรม 
จากนั้นสู่ พระราชวงัเครมลิน Grand Kremlin Palace สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีข้ึนช่ือของ
รัสเซีย สร้างข้ึนมาพร้อมกบักรุงมอสโคว ์จึงเป็นศูนยร์วมของวฒันธรรมต่างๆของ
รัสเซีย  จากนั้ นชม โบสถ์อัสสัมชัญ สร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนเป็น
สถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด ชมโบสถ์อาร์คแอนเจล ไมเคิล ท่ีสร้างอุทิศ
ใหก้บันกับุญอาร์คแอนเจล ไมเคิล เป็นท่ีเก็บพระศพของพระเจา้ซาร์ 

เทีย่ง รับประทานอาหารเท่ียง ณ  ภตัตาคาร    แวะช้อปป้ิงห้างสรรพสินคา้ GUM  เป็น
ห้างสรรพสินค้าเก่าแก่และใหญ่ท่ีสุดในกรุงมอสโก ปัจจุบันเป็นห้างท่ีหรูหรา 
ใหญ่โต และสวยงาม และท่ีส าคญัตั้งอยูบ่ริเวณลานกวา้งในยา่นจตุัรัสแดง   

15.00 น. สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน SHEREMETYEVO 

18.25 น. น าท่านเหิรฟ้ากลบักรุงเทพฯ  โดยเท่ียวบินท่ี TG 975 

วนัที ่9 กรุงเทพฯ 
07.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 



บนรถไฟไซบีเรียเอก็ซ์ ประกอบด้วยตู้นอน 3 แบบ 

1. Deluxe Gold เป็นแบบทีพ่ิเศษและสะดวกสบายทีสุ่ดในกลุ่มห้องรถไฟ  

ประกอบดว้ยห้องส่วนตวัพร้อมหอ้งอามน ้า ฝักบวัและหอ้งสุขา แต่ละหอ้งมีเตียง 2 ชั้น ชั้นบน และชั้น

ล่าง โซฟา ตูเ้ล็ก ๆ โตะ๊เล็กติดกบัหนา้ต่าง แต่ละหอ้งมีปลัก๊ยโุรปขนาด 220 โวลต ์สามารถใชก้บั

ผลิตภณัฑอิ์เล็กทรอนิกส์ ต่างๆ 

 หอ้งโดยสารติดตั้งอุปกรณ์เคร่ืองปรับอากาศ (ปรับอุณหภูมิหอ้งได)้  

พกัหอ้งละ 2 ท่าน ราคา  78,000 บาท /ท่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Deluxe Silver รถไฟที่หรูหราและสะดวกสบาย 

หอ้งโดยสารแบบดีลกัซ์สีเงิน Deluxe Silver ภายในหอ้งมีขนาดเล็กกวา่หอ้งนอนดีลกัซ์สีทอง หอ้ง

ส่วนตวัพร้อมห้องอาบน ้า ฝักบวัและหอ้งสุขา แต่ละหอ้งมีเตียง 2 ชั้น ชั้นบน และชั้นล่าง โซฟา ตูเ้ล็ก ๆ 

โตะ๊เล็กติดกบัหนา้ต่าง หอ้งแต่ละหอ้งมีปลัก๊ยโุรปขนาด 220 โวลต ์สามารถใชก้บัผลิตภณัฑ์

อิเล็กทรอนิกส์ ต่างๆ หอ้งโดยสาร ติดตั้งอุปกรณ์เคร่ืองปรับอากาศ   (ปรับอุณหภูมิหอ้งได)้  

พกัหอ้งละ 2 ท่าน ราคาท่านละ  70,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. แบบมาตรฐาน Standard Plus 

หอ้งนอนแบบสแตนดาร์ด ไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดของการเดินทางดว้ยรถไฟ ในห้องประกอบดว้ย 

เตียงสองชั้น ชั้นบน 2 เตียงใชส้ าหรับนอนและเตียงสองชั้นล่าง  ใชส้ าหรับวา่งกระเป๋า ส่ิงของต่างๆ 

หอ้งน ้าและห้องสุขาแบบสาธารณะ ตั้งอยูท่ี่ปลายตูข้องสองดา้น อุปกรณ์เคร่ืองปรับอากาศ (อุณหภูมิ

ควบคุมกลาง) หอ้งพกัแต่ละหอ้งมีปลัก๊อินแบบยุโรปขนาด 220 โวลตซ่ึ์งสามารถใชก้บัอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ   

พกัหอ้งละ 4 ท่าน  ราคาท่านละ 61,900 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เงื่อนไขการจอง 

อตัราค่าบริการ   

1. Deluxe Gold พกัหอ้งละ 2 ท่าน ราคาท่านละ  78,000 บาท/ท่าน 

2. Deluxe Silver พกัหอ้งละ 2 ท่าน ราคาท่านละ  70,000 บาท/ท่าน 

3. Standard Plus พกัหอ้งละ 4 ท่าน  ราคาท่านละ   61,900 บาท/ท่าน   

พกัเด่ียวจ่ายเพิ่ม 5,000.- /ท่าน  (เฉพาะพกัโรงแรม 3 คืน)  ** ทวัร์ราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก 

อตัราค่าบริการนี้รวม 

 ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินชั้นประหยดั เส้นทาง กรุงเทพ ฯ – เอียคุตส์ , มอสโคว ์–กรุงเทพ ฯ 

(ตัว๋กรุ๊ป) 

 ค่ารถไฟ ตลอดการเดินทาง  พกัคา้งคืนบนรถไฟ   จ านวน  4 คืน 

 ท่ีพกั ณ โรงแรม ระดบั ส่ีดาว  ณ เมือง เอียคุตส์ 2 คืน 

 ท่ีพกั ณ โรงแรม ระดบั ส่ีดาว ณ เมือง มอสโคว ์ 1 คืน 

 อาหารทุกม้ือตามท่ีระบุในรายการ 

 พาหนะในการเดินทาง พร้อมน าทศันาจรตลอดเส้นทาง 

 ค่ากรมธรรมป์ระกนัอุบติัเหตุ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

 ไกดท์อ้งถ่ิน  

 ค่าเขา้ชมตามสถานท่ีต่าง ๆ ตามรายการ   

 ประกนัการเดินทาง 

 

 

 

 

 



*** อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

 ไม่รวมค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืมนอกรายการ เป็นตน้ 

 ค่าน ้าหนกักระเป๋าท่ีเกินพิกดั 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน และคนขบัรถวนัละ 3 USD /ท่าน, หวัหนา้ทวัร์ไทย (ตามความพึงพอใจของ

ท่าน) 

หมายเหตุ    

บริษทัฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสับเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสม /บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะ

เล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงราคาโดยมิ

ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ในกรณีท่ีมีการข้ึนลงของเงินตราต่างประเทศ/ การไม่รับประทานอาหารบาง

ม้ือ ไม่เท่ียวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได ้เพราะการช าระค่าทวัร์ เป็นไปในลกัษณะ

เหมาจ่าย / บริษทัฯ ไดท้  าประกนัอุบติัเหตุให้กบัลูกคา้ในวงเงิน 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

/ ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 % และภาษีหกั ณ.ท่ีจ่าย 3% 

เงื่อนไขและความรับผดิชอบ 

บริษทัเป็นเพียงตวัแทนการท่องเท่ียวสายการบินและ ตวัแทนการท่องเท่ียวในต่างประเทศ ซ่ึงไม่อาจ

รับผดิชอบต่อความเสียหายต่างๆ ท่ีอยูเ่หนือการควบคุมของเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ อาทิ การนดัหยดุงาน การ

จลาจล  เปล่ียนแปลงก าหนดเวลาในตารางบิน ภยัธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึน ทั้ง

ทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบติัเหตุต่างๆ 

ฯลฯ  การตอบปฏิเสธการเขา้และออกเมืองของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้หรือออกเมืองอนัเน่ืองมาจากมีส่ิง

ผดิกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

 

 

 

 

 



สรุปผลความคิดเห็นเกีย่วกบัโครงงานทรานส์ไซบีเรีย ขบวนรถไฟแห่งความฝัน ทีย่าวทีสุ่ดในโลก 

ตารางท่ี 4.1  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน(คน) ร้อยละ 

ชาย 3 30 

หญิง 7 70 

รวม 10 100 

 

 จากตารางท่ี 4.1 สามารถอธิบายได้ว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามคร้ังน้ีเป็นเพศชาย

จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 30 และเพศหญิงจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 70 

 

ตารางท่ี 4.2 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามแผนก 

แผนก จ านวน(คน) ร้อยละ 

แผนกทวัร์ต่างประเทศ 3 30 

แผนกทวัร์ในประเทศ 3 30 

แผนกวซ่ีา 2 20 

นกัศึกษาฝึกงาน 2 20 

รวม 10 100 

 

 จากตารางท่ี 4.2 สามารถอธิบายได้ว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามคร้ังน้ีอยู่แผนกทวัร์

ต่างประเทศ 3 คน คิดเป็นร้อยละ 30 แผนกทวัร์ในประเทศ 3 คน คิดเป็นร้อยละ 30 แผนกวซ่ีา 2 คน คิด

เป็นร้อยละ 20 และเป็นนกัศึกษาฝึกงาน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 20 



ตารางท่ี 4.3 แสดงผลความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อโครงงาน 

รายละเอยีด 
ระดับความพงึพอใจ 

รวม(คน) 
5 4 3 2 1 

1. ด้านเนือ้หาข้อมูล 

1.1 เน้ือหาขอ้มูลมีความละเอียดและตวั

โปรแกรมการท่องเท่ียวมีความ

น่าสนใจ 

7 3 0 0 0 10 

1.2 สามารถน าขอ้มูลจากโปรแกรมการ

เดินทางในโครงงานท่ีจดัท าข้ึนไปต่อ

ยอดในอนาคตได ้

4 5 1 0 0 10 

รายละเอยีด 
ระดับความพงึพอใจ 

รวม(คน) 
5 4 3 2 1 

2.ด้านรูปแบบ 

2.1 รูปแบบท่ีใชใ้นการเดินทางมีความ

น่าสนใจ และแปลกใหม่ 

7 3 0 0 0 10 

2.2 จุดหมายระหวา่งทางและปลายทาง

มีความเหมาะสมส าหรับการออกแบบ

โปรแกรมการท่องเท่ียว 

6 3 1 0 0 10 

3. ด้านขั้นตอนการด าเนินการ 

3.1 พนกังานท่ีปฏิบติังานสามารถศึกษา

ถึงขั้นตอนในการด าเนินการออกแบบ

โปรแกรมการท่องเท่ียวน้ี 

6 3 1 0 0 10 



3.2 ช่วยใหล้ดขั้นตอนและระยะเวลาใน

การท าการศึกษากระบวนการการ

เดินทางโดยรถไฟสายทรานไซบีเรียได ้

7 3 0 0 0 10 

 

4. ด้านองค์ประกอบรวม       

4.1 โครงงานน้ีตรงตามความคาดหวงั

ของท่านหรือไม่ 

6 3 1 0 0 10 

4.2  ท่านสามารถน าส่ิงท่ีไดรั้บจาก

โครงงานน้ีไปใชใ้นการปฏิบติังานจริง 

6 4 0 0 0 10 

 

จากตารางท่ี 4.3 กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถาม  

1.1 ด้านเน้ือหาข้อมูลมีความละเอียดและตัวโปรแกรมการท่องเท่ียวมีความน่าสนใจ ผู ้ตอบ

แบบสอบถามมีความพึงพอใจมากท่ีสุดทั้งหมด 7 คน คิดเป็นร้อยละ 70 และมีความพึงพอใจมาก

ทั้งหมด 3 คน คิดเป็นร้อยละ 30 

1.2 สามารถน าขอ้มูลจากโปรแกรมการเดินทางในโครงงานท่ีจดัท าข้ึนไปต่อยอดในอนาคตได ้ผูต้อบ

แบบสอบถามมีความพึงพอใจมากทั้งหมด 5 คน คิดเป็นร้อยละ 50 และปานกลางจ านวน 1 คน คิดเป็น

ร้อยละ 10 

2.1 ด้านรูปแบบท่ีใช้ในการเดินทางมีความน่าสนใจ และแปลกใหม่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึง

พอใจมากท่ีสุดทั้งหมด 7 คน คิดเป็นร้อยละ 70 และมีความพึงพอใจมากทั้งหมด 3 คน คิดเป็นร้อยละ 30 

2.2 จุดหมายระหว่างทางและปลายทางมีความเหมาะสมส าหรับการออกแบบโปรแกรมการท่องเท่ียว 

ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากท่ีสุดทั้งหมด 6 คน คิดเป็นร้อยละ 60 และมีความพึงพอใจปาน

กลางทั้งหมด 1 คน คิดเป็นร้อยละ 10 



3.1 พนกังานท่ีปฏิบติังานสามารถศึกษาถึงขั้นตอนในการด าเนินการออกแบบโปรแกรมการท่องเท่ียวน้ี 

ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากท่ีสุดทั้งหมด 6 คน คิดเป็นร้อยละ 60 และมีความพึงพอใจปาน

กลางทั้งหมด 1 คน คิดเป็นร้อยละ 10 

3.2 ช่วยให้ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการท าการศึกษากระบวนการการเดินทางโดยรถไฟสายทราน

ไซบีเรียได้ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากท่ีสุดทั้งหมด 7 คน คิดเป็นร้อยละ 70 และมีความ

พึงพอใจมากทั้งหมด 3 คน คิดเป็นร้อยละ 30 

4.1 โครงงานน้ีตรงตามความคาดหวงัของท่านหรือไม่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากท่ีสุด

ทั้งหมด 6 คน คิดเป็นร้อยละ 60 และมีความพึงพอใจปานกลางทั้งหมด 1 คน คิดเป็นร้อยละ 10 

4.2  ท่านสามารถน าส่ิงท่ีไดรั้บจากโครงงานน้ีไปใช้ในการปฏิบติังานจริง ผูต้อบแบบสอบถามมีความ

พึงพอใจมากท่ีสุดทั้งหมด 6 คน คิดเป็นร้อยละ 60 และมีความพึงพอใจมากทั้งหมด 4 คน คิดเป็นร้อยละ 

40 

 



 

บทที ่5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงาน 
จากพนกังานในบริษทัไดต้อบแบบสอบถาม  
1.) ด้านเน้ือหาขอ้มูลมีความละเอียดและตวัโปรแกรมการท่องเท่ียวมีความน่าสนใจ 

ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากท่ีสุดทั้งหมด 7 คน คิดเป็นร้อยละ 70 และมีความพึงพอใจ
มากทั้งหมด 3 คน คิดเป็นร้อยละ 30 

2.) สามารถน าขอ้มูลจากโปรแกรมการเดินทางในโครงงานท่ีจดัท าข้ึนไปต่อยอดใน
อนาคตได ้ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากทั้งหมด 5 คน คิดเป็นร้อยละ 50 และปานกลาง
จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 10 

3.) ดา้นรูปแบบท่ีใชใ้นการเดินทางมีความน่าสนใจ และแปลกใหม่ ผูต้อบแบบสอบถาม
มีความพึงพอใจมากท่ีสุดทั้งหมด 7 คน คิดเป็นร้อยละ 70 และมีความพึงพอใจมากทั้งหมด 3 คน 
คิดเป็นร้อยละ 30 

4.) จุดหมายระหวา่งทางและปลายทางมีความเหมาะสมส าหรับการออกแบบโปรแกรม
การท่องเท่ียว ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากท่ีสุดทั้งหมด 6 คน คิดเป็นร้อยละ 60 และมี
ความพึงพอใจปานกลางทั้งหมด 1 คน คิดเป็นร้อยละ 10 

5.) พนกังานท่ีปฏิบติังานสามารถศึกษาถึงขั้นตอนในการด าเนินการออกแบบโปรแกรม
การท่องเท่ียวน้ี ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากท่ีสุดทั้งหมด 6 คน คิดเป็นร้อยละ 60 และ
มีความพึงพอใจปานกลางทั้งหมด 1 คน คิดเป็นร้อยละ 10 

6.) ช่วยให้ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการท าการศึกษากระบวนการการเดินทางโดย
รถไฟสายทรานไซบีเรียได ้ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากท่ีสุดทั้งหมด 7 คน คิดเป็นร้อย
ละ 70 และมีความพึงพอใจมากทั้งหมด 3 คน คิดเป็นร้อยละ 30 

7.) โครงงานน้ีตรงตามความคาดหวงัของท่านหรือไม่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึง
พอใจมากท่ีสุดทั้งหมด 6 คน คิดเป็นร้อยละ 60 และมีความพึงพอใจปานกลางทั้งหมด 1 คน คิด
เป็นร้อยละ 10 

8.) ท่านสามารถน าส่ิงท่ีได้รับจากโครงงานน้ีไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง ผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจมากท่ีสุดทั้งหมด 6 คน คิดเป็นร้อยละ 60 และมีความพึงพอใจมาก
ทั้งหมด 4 คน คิดเป็นร้อยละ 40 

 
 
 



 

5.1.1 ประโยชน์ทีอ่งค์กรหรือบริษัทได้รับ 
1.) พนกังานและนกัศึกษาฝึกงานมีความรู้ความเขา้ใจถึงรายละเอียดการเดินทางในเส้นทาง

รถไฟสายทรานส์ไซบีเรียมากยิง่ข้ึน 
2.) บริษทัสามารถน าโปรแกรมเส้นทางท่ีจดัท าไปท าการปรับใช้ หรือ น าไปเพิ่มเป็นอีก

หน่ึงตวัเลือกในการเดินทางใหแ้ก่ลูกคา้ 
5.1.2 ข้อจ ากดัและปัญหาของโครงงาน 
1.) เส้นทางรถไฟสายทรานส์ไซบีเรียน ถือเป็นเส้นทางการเดินทางท่ีตอ้งใชร้ะยะเวลาใน

การเดินทางยาวนาน ท าใหก้ารวางแผนโปรแกรมค่อนขา้งยาก 
2.) ขอ้มูลดิบท่ีเป็นภาษาไทยค่อนขา้งน้อย ท าให้ตอ้งท าการศึกษาจากขอ้มูลภาษาองักฤษ

เพิ่มเติม 
3.) เน่ืองจากเป็นเส้นทางท่ีคนไทยอาจจะยงัไม่รู้จกัหรือคุน้เคยมากนัก ท าให้การเร่ิมตน้

ออกแบบเส้นทางการเดินทางตอ้งมีการปรับเปล่ียนให้เหมาะสมและเขา้กบัอุปนิสัยคนไทยให้มาก
ท่ีสุด เช่น จดัโปรแกรมการเดินทางในช่วงท่ีอากาศไม่หนาวเยน็จนติดลบในช่วงเดือน มิถุนายน-
กนัยายน 

5.1.3 ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางให้กบัผู้อ่ืนในการด าเนินการแก้ไขต่อไป 
1.) หมัน่ศึกษาหาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงงานให้ไดม้ากท่ีสุด และศึกษาท าความเขา้ใจ
อยา่งถ่องแท ้
2.) รู้จกัการคิด วเิคราะห์ ถึงส่ิงท่ีตอ้งปฏิบติังาน และจดัล าดบัความส าคญัของงาน 

 3.) เส้นทางการท่องเท่ียวโดยรถไฟ สายน้ีสามารถขยายการเดินทางเช่ือมต่อเส้นทางรถไฟ
สายอ่ืนๆในทวปีเอเชีย และยโุรป 
 

5.2 ผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
5.2.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

1.) รู้จกัการปรับตวัใหเ้ขา้กบัวฒันธรรมขององคก์รและการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
2.) สามารถน าความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาในระดบัมหาวทิยาลยัมาประยกุตใ์ชใ้นการท างาน 
3.) ไดรู้้จกัและเรียนรู้ถึงการท างานในชีวิตจริง สามารถน ามาประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั
และการท างานต่อไปในอนาคตได ้
4.) ไดพ้ฒันาความรู้และความสามารถของตนเอง รู้จกัวธีิการแกไ้ขปัญหามากยิง่ข้ึน 
5.) ไดเ้รียนรู้ถึงกระบวนการท างาน การเรียงล าดบัความส าคญัของงาน 
6.) มีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย และมีความตรงต่อเวลามากข้ึน 
7.) เพิ่มพูนทกัษะในการติดต่อส่ือสาร และการจดัท าเอกสารต่างๆ 
8.) รู้จกัการแกไ้ขสถานการณ์เฉพาะหนา้ไดดี้ยิง่ข้ึน 



 

5.2.2 ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
1.) ปัญหาการส่ือสารนกัศึกษายงัขาดทกัษะดา้นการส่ือสารท าให้ผลงาน มีความคาดเคล่ือน 
ท าใหผ้ลลพัธ์ของงานท่ีไดไ้ม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
2.) นกัศึกษายงัขาดความรู้ดา้นเอกสารต่างๆของทางบริษทั 
3.) นกัศึกษายงัขาดทกัษะการจดัล าดบัความส าคญัของงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 
5.2.3 ข้อเสนอแนะ 
1.) นกัศึกษาควรมีความพร้อมในการเรียนรู้และพฒันาทกัษะของตนเองอยูเ่สมอ 
2.) นกัศึกษาตอ้งรู้จกัปรับตวัให้เขา้กบัวฒันธรรมขององค์กรและสามารถท างานร่วมกบั
ผูอ่ื้นได ้
3.) นกัศึกษาตอ้งมีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และมีความซ่ือสัตยใ์นการท างาน ยดึมัน่ใน
กฎระเบียบขององคก์รและปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด 
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถามความคดิเห็นเกีย่วกบั  

“โครงงานทรานส์ไซบีเรียน ขบวนรถไฟแห่งความฝัน ทีย่าวที่สุดในโลก” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบั “โครงงานทรานส์ไซบีเรียนขบวนรถไฟแห่งความฝันท่ียาวท่ีสุด
โลก” 
ค าช้ีแจง แบบสอบถาม  
1. เพื่อใหผู้จ้ดัท  ามีโอกาสไดรั้บทราบผลการด าเนินงานของตนเอง และเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงโครงการใหมี้

ประสิทธิภาพมากข้ึน 
2. โปรดเติมเคร่ืองหมาย ✓ และกรอกขอ้ความใหส้มบูรณ์ 
 

ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ      ชาย   หญิง 
 2. แผนก       ทวัร์ต่างประเทศ      ทวัร์ในประเทศ    ตัว๋เคร่ืองบินและโรงแรม     วซ่ีา 

 การขายและการตลาด       การเงินและการบญัชี 
บุคคล  ปฏิบติังาน โปรดระบุ ……………………    

ส่วนที ่2  ความพงึพอใจต่อโครงงาน 
ระดบั  5 = มากท่ีสุดหรือดีมาก    4 = มากหรือดี    3 = ปานกลางหรือพอใช ้  2 = นอ้ยหรือต ่ากวา่มาตรฐาน   1 = นอ้ยท่ีสุดหรือตอ้ง
ปรับปรุงแกไ้ข 

รายละเอยีด ระดบัความพงึพอใจ 
5 4 3 2 1 

1. ด้านข้อมูล 
1.1 เน้ือหาขอ้มลูมีความละเอียดและตวัโปรแกรมการท่องเท่ียวมีความน่าสนใจ      
1.2 สามารถน าขอ้มลูจากโปรแกรมการเดินทางในโครงงานท่ีจดัท าข้ึนไปต่อยอด
ในอนาคตได ้
 

     

2. ด้านรูปแบบ 
2.1 รูปแบบท่ีใชใ้นการเดินทางมีความน่าสนใจ และแปลกใหม่      
2.2 จุดหมายระหวา่งทางและปลายทางมีความเหมาะสมส าหรับการออกแบบ
โปรแกรมการท่องเท่ียว 

     

3. ขั้นตอนการด าเนินการ 
3.1 พนกังานท่ีปฏิบติังานสามารถศึกษาถึงขั้นตอนในการด าเนินการออกแบบ
โปรแกรมการท่องเท่ียวน้ี 

     

3.2 ช่วยใหล้ดขั้นตอนและระยะเวลาในการท าการศึกษากระบวนการการเดินทาง
โดยรถไฟสายทรานส์ไซบีเรียนได ้

     

4. คุณภาพการให้บริการ 
4.1 โครงงานน้ีตรงตามความคาดหวงัของท่านหรือไม่      
4.2  ท่านสามารถน าส่ิงท่ีไดรั้บจากโครงงานน้ีไปใชใ้นการปฏิบติังานจริง      

 
ส่วนที ่3  ข้อเสนอแนะ 

3.1 ส่ิงท่ีควรเสนอแนะน าไปพฒันาการจดัโครงการ/กิจกรรมคร้ังต่อไป
......................................................................................................................................................................................... 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ภาพการปฏิบัตงิาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

จดัถุงยงัชีพ เพื่อออกทริปต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
เตรียมเอกสารประกอบการยื่น VISA 

 
 



 
 

สแกน และถ่ายเอกสาร ต่างๆ 
 
 

 
 

ลงทะเบียนช่ือ ลูกคา้ในงานสัมมนา 
 
 



 
 

จดัถุงยงัชีพ เพื่อออกทริปต่างประเทศ 
 
 

 
 

เตรียมเอกสารประกอบการยื่น VISA 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
บทสัมภาษณ์พนักงานที่ปรึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 โครงงานน้ีเป็นเส้นทางท่ีบริษทัยงัไม่เคยจดัท ามาก่อน เป็นเส้นทางท่ีแปลกใหม่ 
น่าสนใจ แต่ดา้นระยะเวลาของโปรแกรมท่ีค่อนขา้งยาวนาน อาจท าใหไ้ม่เหมาะกบักลุ่มลูกคา้
เป้าหมายหลกั จึงเล็งเห็นให้นกัศึกษาเพิ่มอีกหน่ึงเส้นทางโดยเป็นเส้นทางขนาดยอ่ม โดยเป็น
เส้นทางรถไฟในประเทศรัสเซียเท่านั้น จากเมืองเอียคุตส์ไปส้ินสุดท่ีกรุงมอสโคว ์ประเทศ
รัสเซีย ซ่ึงจะท าใหร้ะยะเวลาในการเดินทางลดลง ท าให้สามารถตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายได้
มากข้ึน แต่โดยรวมของโครงงานมีการจดัท าเน้ือหาขอ้มูลท่ีละเอียดดี และเป็นโครงงานท่ี
น่าสนใจเป็นอยา่งมาก 
 
 
 
 
 
 
 

............................................................พนกังานท่ีปรึกษา 
(นางสาววภิาว ีมีบุญล ้า) 

ต าแหน่ง Executive officer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ง 

บทความวชิาการ 
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บทคดัย่อ 

บ ริษัท  บ ร อน  ท ร า เ ว ล  ม า ร์ ต  จ า กัด                 

เ ป็นบริษัทท่ีรับจัดกรุ๊ปทัวร์ส าหรับองค์กรธุรกิจ          

ทั้ งในและต่างประเทศ ซ่ึงกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่             

จะเป็นกลุ่มแพทย ์และ เภสชักรโดยเฉพาะ รวมถึงการ

จองตัว๋เคร่ืองบินและโรงแรม อีกทั้งรับจดัท าเอกสาร

ประกอบการยื่นวีซ่า โดยส่วนมากจะเป็น วีซ่าเชงเกน 

ซ่ึงเป็นวีซ่าส าหรับเดินทางเขา้ในกลุ่มประเทศยุโรป 

โดยประเทศหน่ึงเดียวในทวีปยโุรปท่ีคนไทยสามารถ

เข้าไปท่องเ ท่ียวได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าล่วงหน้า           

นั้นคือ ประเทศรัสเซีย ซ่ึงเป็นประเทศท่ีคณะผูจ้ดัท า   

มีความสนใจท่ีจะน ามาจัดท าเส้นทางท่องเ ท่ียว

รูปแบบใหม่ให้แก่บริษทั โดยเส้นทางท่ีคณะผูจ้ดัท า

ใ ฝ่ ฝันนั้ น คือ  เส้นทางรถไฟ ทรานส์ไซบี เ รียน            

ท า ง คณ ะ ผู ้ จั ด ท า จึ ง ไ ด้ ด า เ นิ น ก า ร ศึ ก ษ า ถึ ง                 

ความเป็นไปได้และท าการออกแบบเส้นทางการ

เดินทางท่ีเหมาะสมท่ีสุดเพ่ือเพ่ิมเส้นทางใหม่ๆท่ี

แตกต่างให้แก่บริษทั โดยคลอบคลุมการเดินทางใน 3 

ประเทศ คือ จีน, มองโกเลีย และ รัสเซีย ซ่ึงทางคณะ

ผูจ้ดัท าไดท้ าการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลถึงเอกสารท่ีตอ้ง

เตรียม ระเบียบแบบแผน การจองตั๋วการเดินทาง 

วธีิการเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียว 

 

ระหว่างทางและปลายทาง จวบจนท าการออกแบบ

เส้นทางการท่องเท่ียวดว้ยรถไฟสายทรานส์ไซบีเรียน

จนส าเร็จออกมาเป็นโปรแกรมการเดินทางใหม่ 1 

เส้นทาง เพื่อให้บริษทัไดมี้ขอ้มูล และแนวทางในการ

เดินทางต่อไป อีกทั้งทางคณะผูจ้ดัท าไดท้ าการส ารวจ

ความพึงพอใจของบุคลากรในบริษทั บรอน ทราเวล 

มาร์ต เก่ียวกบัโครงงานดงักล่าวโดยใชแ้บบสอบถาม 

ผลลพัท์ท่ีไดอ้อกมาว่ามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน

เกณฑดี์ 

 

ค าส าคญั : เสน้ทางรถไฟสายทรานส์ไซบีเรียน /

เสน้ทางการท่องเท่ียวรูปแบบใหม่ / การส ารวจความ

พึงพอใจ 
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Abstract 

 Brawn Travel Mart Company Limited is a 
company that organizes tours for business 
organization in domestic and outbound. Doctor and 
pharmacist are major customer. They have Booking 
air tickets and hotel reservation services. Then also 
provide documentation for the visa application. 
Generally Schengen visa which is a visa for entry into 
all the European Countries.                                   
Beside There is the only country in Europe where 
Thais citizen can visit without a visa that is Russia. 
This is the country that the authors are interested to 
make a new tourist route for the company. The path 

that the authors were dreamt is Trans Siberian 
Railway. The authors has conducted to study 
possibility and design of the most appropriate route 
to add a new route for the company. The route covers 
travel in three countries in China Mongolia and 
Russia which the authors has study and searching 
about preparing document such as How to booking 
and How to travelling. Finally completely design The 
route on Trans Siberian Railway into new program 
for the company which provide information and 
guideline for further travel. Moreover the authors 
also conducted a survey of the satisfaction of 
personnel by questionnaire in Brawn Travel Mart 
Company Limited about this project, Overall results 
are satisfactory. 
Keywords: Trans Siberian Railway / New Tourist 
Route / Satisfaction Survey 

 

วตัถุประสงค์ 
เพ่ือศึกษาเสน้ทางการท่องเท่ียวโดยรถไฟสายทรานส์

ไซบีเรียนและเพื่อจดัท าโปรแกรมเสน้ทางการ

ท่องเท่ียวในรูปแบบใหม่ใหแ้ก่บริษทั 

ขอบเขต 

ขอบเขตดา้นพ้ืนท่ี                                                

บริษทั บรอน ทราเวล มาร์ต จ ากดั                    

ขอบเขตดา้นระยะเวลา                                          

ตั้งแต่วนัท่ี 8 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง วนัท่ี 30 เมษายน 

พ.ศ. 2561          

ขอบเขตดา้นขอ้มูล                                                

ศึกษาขอ้มูลเสน้ทางการเดินทางจากอินเตอร์เนตและ

หนงัสือน าเท่ียว                                                        



ขอค าปรึกษาจากอาจารยท่ี์ปรึกษา และสมัภาษณ์

พนกังานท่ีปรึกษา รวมทั้งบุคลากรของบริษทั บรอน 

ทราเวล มาร์ต จ ากดั 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ                                                 

ผูจ้ดัท าไดท้ราบถึงรายละเอียดของเสน้ทางรถไฟแต่

ละสถานีท่ีเป็นจุดหมายปลายทางหลกัๆ                 

กลุ่มนกัท่องเท่ียวและลูกคา้ของบริษทัไดเ้ปิดมุมมอง

การท่องเท่ียวในรูปแบบใหม่ สามารถเป็นอีกหน่ึง

ทางเลือกแก่ผูท่ี้ช่ืนชอบการเดินทาง อีกทั้งบริษทัมี

เสน้ทางในการใหบ้ริการเพ่ิม                               

ผูจ้ดัท าไดรู้้จกัการวางแผนในการก าหนดเสน้ทางใหมี้

ความเหมาะสมมากท่ีสุดทั้งในดา้นระยะเวลา 

ค่าใชจ่้าย สภาพอากาศ ขอ้ก าหนดกฎเกณฑ ์และ

ระเบียบการเขา้เมือง 

ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน                                    1

.การเก็บรวบรวมขอ้มูล                                          การ

จดัท าโครงงานเร่ืองทรานส์ไซบีเรียน เสน้ทางแห่ง

ความฝัน ท่ียาวท่ีสุดในโลก ไดท้ าการศึกษาและ

ออกแบบเสน้ทางการเดินทางโดยใชข้อ้มูลจาก

หลากหลายแหล่งท่ีมา เพ่ือท าใหเ้สน้ทางท่ีก าหนดเป็น

เสน้ทางท่ีเหมาะสม โดยท าการศึกษาถึงเอกสารจ าเป็น

ท่ีตอ้งใชใ้นท่ีน้ีคือ เอกสารพ้ืนฐาน เช่น หนงัสือ

เดินทาง แบบฟอร์มการยืน่ขอวซ่ีาประเทศจีน พร้อม

ติดรูปถ่าย ทั้งน้ีในการเดินทางทั้งหมด 3 ประเทศน้ี มี

เพียงประเทศจีนท่ีผูถื้อหนงัสือเดินทางประเทศไทยยงั

ตอ้งขอวซ่ีาเขา้ประเทศล่วงหนา้ ส่วนอีก 2 ประเทศ 

คือ มองโกเลีย และ รัสเซีย ผูถื้อหนงัสือเดินทาง

ประเทศไทยสามารถเขา้ประเทศโดยไม่ตอ้งขอวซ่ีา

ล่วงหนา้ไดถึ้ง 30 วนั นอกจากน้ีไดท้ าการศึกษาถึง

วธีิการจองตัว๋รถไฟล่วงหนา้ และจองตัว๋เคร่ืองในการ

เดินทางขาไป กรุงเทพ-ปักก่ิง และ ขากลบั มอสโคว-

กรุงเทพ ซ่ึงก็ไดใ้ชบ้ริษทัเอเจนซ่ีท่ีน่าเช่ือถืออยา่ง

บริษทั Real Russia ในการท าการจองตัว๋รถไฟในการ

เดินทาง ซ่ึงระบบในการท าการจองของบริษทัน้ี

สามารถท าการจองไดอ้ยา่งครอบคลุม โดยสามารถ

เลือกเมืองตน้ทาง เลือกแวะเมืองระหวา่งทาง จนถึง

ส้ินสุดเมืองปลายทางไดใ้นการจองเพียงคร้ังเดียว                                                     

2.  การวเิคราะห์ค่าใชจ่้าย                                                                     

หลกัจากเลือกท าการจองตัว๋การเดินทางจนครบถว้น

ตลอดทริปการเดินทางแลว้ ทางผูจ้ดัท าไดท้ าการ

วเิคราะห์ถึงตน้ทุนค่าใชจ่้ายในการเดินทางวา่มี

ค่าใชจ่้ายในส่วนใดบา้ง โดยแบ่งเป็นค่าใชจ่้ายคงท่ี 

(Fix Cost) ประกอบไปดว้ย ค่าตัว๋รถไฟ, ค่าจา้ง

มคัคุเทศก,์ ค่าธรรมเนียมวซ่ีา, ค่ารถโคช้ และอีกส่วน

คือค่าใชจ่้ายผนัแปร (Variable Cost) ประกอบไปดว้ย 

ค่าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าอาหาร, ค่าโรงแรม, ค่าเขา้ชม

สถานท่ี, ค่าประกนัการเดินทาง โดยน าทั้ง

ค่าใชจ่้ายคงท่ีและค่าใชจ่้ายผนัแปรมาคิดราคารวมกนั 

เพื่อท่ีจะไดท้ราบถึงราคาตน้ทุนของทริป และสุดทา้ย

ทางผูจ้ดัท าก็จะบวกก าไรตามแต่เห็นสมควร โดย

ในทริปน้ีมีการบวกก าไรประมาณ 10,000-20,000 

บาท 

3. การออกแบบโปรแกรมการท่องเท่ียว                   

เม่ือไดท้ราบถึงราคาตน้ทุนและราคาท่ีบวกก าไรเป็นท่ี

เรียบร้อยแลว้ ทางผูจ้ดัท าจึงท าการวางแผนและ

ออกแบบเสน้ทางการท่องเท่ียวโดยอิงจากการจองตัว๋

รถไฟ ซ่ึงโปรแกรมทรานส์ไซบีเรียน ขบวนรถไฟ

แห่งความฝันท่ียาวท่ีสุดในโลก ไดจ้ดัท าโปรแกรม

การท่องเท่ียวออกมา 2 โปรแกรม โดยเป็นโปรแกรม

ยาว 15 วนั 13 คืน จากปักก่ิง-มอสโคว  และโปรแกรม

สั้น 9 วนั 7 คืน เอียคุตส์-มอสโคว โดยไดแ้บ่งระดบั



ราคาออกเป็น 3 ระดบัข้ึนอยูก่บัระดบัมาตรฐานของ

รถไฟแต่ละระดบั ประกอบไปดว้ย 1. ระดบั Deluxe 

Gold  2. ระดบั Deluxe Silver  3. Standard Plus 

4. การเขียนโปรแกรม                                                 

ผูจ้ดัท าไดเ้ขียนโปรแกรมทั้ง 2 โปรแกรมโดยค านึงถึง

ความตอ้งการของผูเ้ดินทางเป็นหลกั รวมทั้งน า

สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจในแต่ละเมืองมาเป็นจุด

ไฮไลตส์ าคญัของการเดินทาง ซ่ึงผูจ้ดัท าไดเ้ลือก

ช่วงเวลาการเดินทางเป็นเดือนสิงหาคมซ่ึงช่วง High 

Season เน่ืองจากเป็นช่วงท่ีเหมาะสมในการเดินทาง

ในเสน้ทางน้ี เพราะหากเป็นช่วง Low Season อากาศ

จะหนาวเยน็จนติดลบ                                             

โดยโปรแกรมยาวมีการเดินทางในเสน้ทางตอ่ไปน้ี                                                       

-วนัแรกของการเดินทาง กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณ

ภูมิ) – ปักก่ิง                                                                 

- วนัท่ี 2  ปักก่ิง – รถไฟสาย Trans-Mongolia – ผา่น

ชมทะเลทรายโกบี - อูลนับาดอร์ (ประเทศมองโกเลีย)    

- วนัท่ี 3 อูลนับาตอร์ – จสัตุรัสซคับาตอร์ – แจงกีส

ข่าน                                                                                

- วนัท่ี 4  อูลนับาดอร์ – อุทยานแห่งชาติเทอเรลจ ์– 

กระโจมทะเลทราย                                                       

- วนัท่ี 5 วดักานดาน – พระราชวงัฤดูหนาว  – รถไฟ

สายทรานส์ไซบีเรียน                                                   

- วนัท่ี 6 เมืองอูลานอูเด  – วดัไอโวลกินสค ์ตตัซนั – 

รูปหล่อศีรษะเลนิน    

- วนัท่ี 7 ทะเลสาบไบคาล – หมู่บา้นลิสตเ์วยีนกา – 

เมืองเอียคุตส์      

- วนัท่ี 8 เมืองเอียคุตส์ – โบสถค์าซาน (Kazan 

Church)- รถไฟสาย Trans-Siberia                                  

- วนัท่ี 9 เมืองครัสโนยาสค ์– ล่องเรือในแม่น ้ าเยนิส

โซ                                                                                

- วนัท่ี 10 เมืองโนโวซิบีรสต ์– ป่าไซบีเรีย                                 

- วนัท่ี 11 เมืองเยคาเตรินเบิร์ก                                           

- วนัท่ี 12 เมืองเยคาเตรินบุร์ก – รถไฟสาย Trans-

Siberia                                                                          

- วนัท่ี 13 กรุงมอสโคว ์– จตัุรัสแดง – สแปร์โร่ฮิลล ์ – 

สถานีรถไฟใตดิ้น                                                        

- วนัท่ี 14 มอสโคว ์– พระราชวงัเครมลิน  – กรุงเทพฯ              

- วนัท่ี 15 กรุงเทพ  

และโปรแกรมสั้นมีการเดินทางในเสน้ทางต่อไปน้ี              

- วนัท่ี 1 กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เมืองเอีย

คุตส์                                                                             

- วนัท่ี 2  ทะเลสาบไบคาล – หมู่บา้นลิสตเ์วยีนกา – 

เมืองเอียคุตส์                                                                

- วนัท่ี 3 โบสถค์าซาน (Kazan Church)- รถไฟสาย 

Trans-Siberian                                                              

- วนัท่ี 4 เมืองครัสโนยาสค ์– ล่องเรือในแม่น ้ าเยนิส

โซ                                                                                

- วนัท่ี 5 เมืองโนโวซิบีรสต ์– ป่าไซบีเรีย                      

- วนัท่ี 6 เมืองเยคาเตรินบุร์ก – รถไฟสาย Trans-

Siberian                                                                        

- วนัท่ี 7 กรุงมอสโคว ์– จตัุรัสแดง – สแปร์โร่ฮิลล ์ – 

สถานีรถไฟใตดิ้น                                                          

- วนัท่ี 8  มอสโคว ์– พระราชวงัเครมลิน  – กรุงเทพฯ    

- วนัท่ี 9  กรุงเทพ 

                    

     

สรุปผล 



ผูจ้ดัท าไดน้ าโปรแกรมเสน้ทางทรานส์ไซบีเรียน 

ขบวนรถไฟแห่งความฝัน ท่ียาวท่ีสุดในโลก ไปให้

ทางสถานประกอบการประเมินความพึงพอใจต่อ

โครงงานดงักล่าว โดยผลการประเมินออกมาดงัน้ี         

1. ดา้นเน้ือหาขอ้มูลมีความละเอียดและตวัโปรแกรม

การท่องเท่ียวมีความน่าสนใจ ผูต้อบแบบสอบถามมี

ความพึงพอใจมากท่ีสุดทั้งหมด 7 คน คิดเป็นร้อยละ 

70 และมีความพึงพอใจมากทั้งหมด 3 คน คิดเป็นร้อย

ละ 30 

2. สามารถน าขอ้มูลจากโปรแกรมการเดินทางใน

โครงงานท่ีจดัท าข้ึนไปต่อยอดในอนาคตได ้ผูต้อบ

แบบสอบถามมีความพึงพอใจมากทั้งหมด 5 คน คิด

เป็นร้อยละ 50 และปานกลางจ านวน 1 คน คิดเป็น

ร้อยละ 10 

3. ดา้นรูปแบบท่ีใชใ้นการเดินทางมีความน่าสนใจ 

และแปลกใหม่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ

มากท่ีสุดทั้งหมด 7 คน คิดเป็นร้อยละ 70 และมีความ

พึงพอใจมากทั้งหมด 3 คน คิดเป็นร้อยละ 30 

4. จุดหมายระหวา่งทางและปลายทางมีความ

เหมาะสมส าหรับการออกแบบโปรแกรมการ

ท่องเท่ียว ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมาก

ท่ีสุดทั้งหมด 6 คน คิดเป็นร้อยละ 60 และมีความพึง

พอใจปานกลางทั้งหมด 1 คน คิดเป็นร้อยละ 10 

5. พนกังานท่ีปฏิบติังานสามารถศึกษาถึงขั้นตอนใน

การด าเนินการออกแบบโปรแกรมการท่องเท่ียวน้ี 

ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากท่ีสุดทั้งหมด 

6 คน คิดเป็นร้อยละ 60 และมีความพึงพอใจปานกลาง

ทั้งหมด 1 คน คิดเป็นร้อยละ 10 

6. ช่วยใหล้ดขั้นตอนและระยะเวลาในการ

ท าการศึกษากระบวนการการเดินทางโดยรถไฟสายท

รานไซบีเรียได ้ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ

มากท่ีสุดทั้งหมด 7 คน คิดเป็นร้อยละ 70 และมีความ

พึงพอใจมากทั้งหมด 3 คน คิดเป็นร้อยละ 30 

7. โครงงานน้ีตรงตามความคาดหวงัของท่านหรือไม่ 

ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากท่ีสุดทั้งหมด 

6 คน คิดเป็นร้อยละ 60 และมีความพึงพอใจปานกลาง

ทั้งหมด 1 คน คิดเป็นร้อยละ 10 

8. ท่านสามารถน าส่ิงท่ีไดรั้บจากโครงงานน้ีไปใชใ้น

การปฏิบติังานจริง ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึง

พอใจมากท่ีสุดทั้งหมด 6 คน คิดเป็นร้อยละ 60 และมี

ความพึงพอใจมากทั้งหมด 4 คน คิดเป็นร้อยละ 40 

กติตกิรรมประกาศ 

การท่ีคณะผูจ้ดัท าไดป้ฏิบติังานในโครงงานสหกิจ

ศึกษา ณ บริษทั บรอน ทราเวล มาร์ต จ ากดั  ตั้งแต่

วนัท่ี 8 มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2561 ส่งผล

ใหค้ณะผูจ้ดัท าไดรั้บความรู้และประสบการณ์ต่างๆ

จากการไดป้ฏิบติังานจริง ทั้งในดา้นเอกสาร ดา้นการ

ติดต่อส่ือสาร อีกทั้งยงัไดรั้บโอกาสใหอ้อกไป

ปฏิบติังานขา้งนอก ซ่ึงท าใหเ้ราไดเ้รียนรู้งานมากข้ึน 

มีความกลา้ท่ีจะเผชิญกบัและสามารถแกไ้ขปัญหาไดดี้

ยิง่ข้ึน ทั้งน้ีส าหรับรายงานสหกิจศึกษาฉบบัน้ีส าเร็จ

ลงไดด้ว้ยดีจากความร่วมมือและการสนบัสนุนจาก

บุคคลต่อไปน้ี 

1. คุณ ภูมิพฒัน์ สจัพรพจนารถ  ผูบ้ริหารและผูจ้ดัการ

บริษทั 

2. คุณ ศศิร์รัช  สจัพรพจนารถ  ผูช่้วยผูจ้ดัการและ

หวัหนา้ฝ่ายบุคคล 



3. คุณ วภิาว ีมีบุญล ้า                 พนกังานท่ีปรึกษา 

4. อาจารย ์ธนวรรณ ทะนนัชยั   อาจารยท่ี์ปรึกษา 

5. อาจารย ์ศุภตัรา ฮวบเจริญ     กรรมการกลาง 

และบุคคลท่านอ่ืนๆท่ีไม่ไดก้ล่าวนามทุกท่านท่ีไดใ้ห้

ค  าแนะน าช่วยเหลือในการจดัท ารายงาน 

 คณะผูจ้ดัท าขอขอบพระคุณผูท่ี้มีส่วน

เก่ียวขอ้งทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในการใหข้อ้มูลและเป็น

ท่ีปรึกษาในการท ารายงานฉบบัน้ีจนเสร็จสมบูรณ์

ตลอดจนใหก้ารดูแลและใหค้วามเขา้ใจกบัชีวติของ

การท างานจริงซ่ึงคณะผูจ้ดัท าขอขอบพระคุณเป็น

อยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย 

บรรณานุกรม 

กรมเอเชียตะวนัออก กระทรวงการต่างประเทศ.  

ความตกลงระหว่างไทยกบัมองโกเลยี 

[ออนไลน์]. 

http://www.eastasiawatch.in.th/th/agreeme

nt/41/ (สืบคน้เม่ือวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2561) 

กรมเอเชียตะวนัออก กระทรวงการต่างประเทศ. 

ความสัมพนัธ์ทวภิาคแีละความตกลง

ระหว่างประเทศไทยกบัมองโกเลยี 

[ออนไลน์].

http://www.eastasiawatch.in.th/th/relations

hip/42/ (สืบคน้เม่ือวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 

2561) 

 

 

เกรียงไกร รักมิตร. ก าเนิดและพฒันาการของ 

การขนส่ง [ออนไลน]์.  

https://www.baanjomyut.com/library_2/ext

ension-2/the_origin_and_development_of_ 

transportation/04.html (สืบคน้เม่ือวนัท่ี 15 

กมุภาพนัธ์ 2561) 

ฉลองศรี พิมลสมพงศ.์ (2542). การวางแผนและการ 

พฒันาตลาดการท่องเทีย่ว. 

กรุงเทพมหานคร : คณะมนุษยศาสตร์

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์.  

เชิดชาติ ตะโกจีน. อทิธิพลของความคาดหวงั 

ในคุณภาพการให้บริการแรงจูงใจในการใช้

บริการ และภาพลกัษณ์ของการรถไฟแห่ง

ประเทศไทยทีม่ผีลต่อความตั้งใจในการใช้

บริการรถไฟโดยสารช้ัน 1 [ออนไลน]์. 

http://dspace.bu.ac.th/bitstream/123456789

/2050/1/cherdchart_tako.pdf  (สืบคน้เม่ือ

วนัท่ี 12 มีนาคม 2561) 

บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา. (2543). การจดัการอุตสาหกรรม 

ท่องเทีย่ว เชียงใหม่. (คณะมนุษยศาสตร์, 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่). 
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ภาวตั ไชยชาณวาทิก และถิรยทุธ ลิมานนท.์  

พฤตกิรรมการเดนิทางระยะไกลของผู้พกั

อาศัยในกรุงเทพมหานคร: การศึกษาการ

เลอืกรูปแบบการเดนิทาง [ออนไลน]์.                        

https://www.tci-

thaijo.org/index.php/kbej/article/view/7449

8 (สืบคน้เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2561) 

เมษ ดรงคสุ์วรรณ. การคดิราคาขายและการลดต้นทุน 

จดัน าเทีย่ว [ออนไลน์].

http://independent.academia.edu/SDMaze 

(สืบคน้เม่ือวนัท่ี 5 มีนาคม 2561) 

วศิรุต พลสิทธ์ิ. ทางรถไฟสายทรานส์-ไซบีเรีย  

[ออนไลน์]. http://www.geocities.ws/ 

railsthai/siberia. htm (สืบคน้เม่ือวนัท่ี 15 

กมุภาพนัธ์ 2561) 

สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงมอสโก.  

ระเบียบกฏเกณฑ์และเอกสารในการ

ท่องเทีย่วประเทศรัสเซีย[ออนไลน์]. 

http://th.thaiembassymoscow.com/info/?se

ction=s4&artid=41 (สืบคน้เม่ือวนัท่ี 22 

กมุภาพนัธ์ 2561) 

สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงมอสโก.  

ระเบียบกฏเกณฑ์และเอกสารในการ

ท่องเทีย่วประเทศรัสเซีย  [ออนไลน์]. 

http://th.thaiembassymoscow.com/info/?se

ction=s4&artid=42 (สืบคน้เม่ือวนัท่ี 22 

กมุภาพนัธ์ 2561) 

สรายทุธ์ สดเสมอ. ความต้องการสินค้าและบริการ 

ในเส้นทางและสถานีโครงการรถไฟ

ความเร็วสูง ของประชาชนทีค่าดหมายว่าจะ

เดนิทางด้วยรถไฟความเร็วสูง ในเขต

กรุงเทพมหานคร [ออนไลน์].

http://www.mbainnovationram.com/pdf/57

14980027.pdf  (สืบคน้เม่ือวนัท่ี 10 มีนาคม 

2561) 

Chinese Visa Application Service Center. ค าแนะน า 

ตามขั้นตอน(การรับรองเอกสาร)วซ่ีาจนี 

[ออนไลน์].

https://www.visaforchina.org/BKK_TH/ho

wtogetavisa/stepbystepguidance(authentica

tion)/278392.shtml (สืบคน้เม่ือวนัท่ี 20 

กมุภาพนัธ์ 2561) 
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ภาคผนวก จ 
โปสเตอร์ (ไวนิล) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



โครงงานทรานส์ไซบีเรียน ขบวนรถไฟแห่งความฝัน ทีย่าวทีสุ่ดในโลก 
Dream of Trans-Siberian The Longest Railway in the world 

บริษัท บรอน ทราเวล มาร์ต จ ากดั 
อคัคณัฐ เกือ้กจิฐานิตกลุ เลขทะเบียน 5704400016, 
ปานตะวนั ค้าเจริญ เลขทะเบียน 5704400097 

  ภาควชิาการโรงแรมและการท่องเทีย่ว คณะศิลปศาสตร์ 
  อาจารย์ธนวรรณ ทะนันชัย อาจารย์ทีป่รึกษา 

นางสาววภิาว ีมบุีญล า้ พนักงานทีป่รึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

                   บทคดัย่อ 
ประเทศรัสเซีย ซ่ึงเป็นประเทศท่ีคณะผูจ้ดัท ามีความสนใจท่ีจะน ามา
จดัท าเส้นทางท่องเท่ียวรูปแบบใหม่ให้แก่บริษทั โดยเส้นทางท่ีคณะ
ผูจ้ดัท าใฝ่ฝันนั้นคือ เสน้ทางรถไฟ ทรานส์ไซบีเรีย ทางคณะผูจ้ดัท าจึง
ได้ด าเนินการศึกษาถึงความเป็นไปไดแ้ละท าการออกแบบเส้นทาง
การเดินทางท่ีเหมาะสมท่ีสุดเพื่อเพ่ิมเส้นทางใหม่ๆท่ีแตกต่างให้แก่
บริษทั โดยคลอบคลุมการเดินทางใน 3 ประเทศ คือ จีน , มองโกเลีย 
และ รัสเซีย ซ่ึงทางคณะผู ้จัดท าได้ท าการศึกษาค้นควา้ข้อมูลถึง
เอกสารท่ีตอ้งเตรียม ระเบียบแบบแผน การจองตัว๋การเดินทาง วิธีการ
เดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวระหว่างทางและปลายทาง จวบจนท าการ
ออกแบบเสน้ทางการท่องเท่ียวดว้ยรถไฟสายทรานส์ไซบีเรียจนส าเร็จ
ออกมาเป็นโปรแกรมการเดินทางใหม่ 1 เส้นทาง เพ่ือให้บริษทัไดมี้
ขอ้มูล และแนวทางในการเดินทางต่อไป อีกทั้งทางคณะผูจ้ดัท าไดท้ า
การส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรในบริษทั บรอน ทราเวล มาร์ต 
เก่ียวกบัโครงงานดงักล่าวโดยใชแ้บบสอบถาม ผลลพัทท่ี์ไดอ้อกมาวา่
มีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นเกณฑดี์ 
 
 

สรุปผล 
ในการออกแบบเสน้ทางการท่องเท่ียวโดยรถไฟสายทรานส์ไซบีเรียน ผูจ้ดัท าไดรั้บการตอบรับจากทางสถานประกอบการค่อนขา้งดี 
จากผลสรุปแบบสอบถามความคิดเห็น เน่ืองจากเป็นโปรแกรมเสน้ทางการเดินทางท่ีแปลกใหม่ส าหรับนกัท่องเท่ียวชาวไทย และใช้
การเดินทางโดยรถไฟเป็นหลกั ซ่ึงจุดหมายระหวา่งทาง และจุดหมายปลายทาง มีความน่าสนใจ แตเ่น่ืองดว้ยระยะเวลาในการเดินทางท่ี
ยาวนาน จึงท าใหมี้ขอ้เสนอใหเ้พ่ิมอีกหน่ึงโปรแกรมเป็นโปรแกรมยอ่ยอีกหน่ึงเสน้ทาง เพ่ือใหส้ามารถตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายได้
มากยิง่ข้ึน 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1.) พนกังานและนกัศึกษาฝึกงานมีความรู้ความเขา้ใจถึง
รายละเอียดการเดินทางในเสน้ทางรถไฟสายทรานส์ไซบี
เรียนมากยิง่ข้ึน 
2.) บริษทัสามารถน าโปรแกรมเสน้ทางท่ีจดัท าไปท าการ
ปรับใช ้หรือ น าไปเพ่ิมเป็นอีกหน่ึงตวัเลือกในการ
เดินทางใหแ้ก่ลูกคา้ 

ผลงาน โปรแกรมทรานส์ไซบีเรียน ขบวนรถไฟแห่ง
ความฝันทีย่าวทีสุ่ดในโลก 

 

วตัถุประสงค์ของโครงงาน 
1.เพ่ือศึกษาเสน้ทางการท่องเท่ียวโดยรถไฟสายทรานส์ไซบีเรียน 
2.เพ่ือจดัท าโปรแกรมเสน้ทางการท่องเท่ียวในรูปแบบใหม่ใหแ้ก่บริษทั 
 



 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
ประวตัผิู้จดัท า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ประวติัผูจ้ดัท า 

 

 

ช่ือ  :  นาย อคัคณัฐ เก้ือกิจฐานิตกุล 

รหัสนักศึกษา :   5704400016 

คณะ  :  ศิลปศาสตร์ ภาควชิาการโรงแรมและการท่องเท่ียว 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน       :  55/48 ถนนนครลุง หมู่บา้นเพชรมณฑล แขวงบางไผ ่เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 

เกดิวนัที่  :   15 ตุลาคม 2537 

เบอร์ติดต่อ :   +66 96 294 1594             

ประวตัิการศึกษา  

ประถมศึกษา :  โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี 

มัธยมศึกษา :  โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี 

ปริญญาตรี :  มหาวทิยาลยัสยาม คณะศิลปะศาสตร์ สาขาการโรงแรมการท่องเท่ียว 

ผลงาน :  ออกแบบเส้นทางการเดินทางดว้ยรถไฟ ทรานส์ไซบีเรียน เส้นทางแห่งความฝัน   

      ท่ียาวท่ีสุดในโลก 



 

 

ประวติัผูจ้ดัท า 

 

 

ช่ือ   :  นางสาวปานตะวนั    คา้เจริญ 

รหัสนักศึกษา   :   5704400097 

คณะ   :  ศิลปศาสตร์ ภาควชิาการโรงแรมและการท่องเท่ียว 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน  :  55/367  หมู่บา้นวเิศษสุขเฟส3  ซอย10 หมู่ 6  ต าบลพนัทา้ยนรสิงห์  

                                 อ าเภอเมืองสมุทรสาคร  จงัหวดัสมุทรสาคร 74000 

เกดิวนัที ่              :   5 พฤศจิกายน 2538 

เบอร์ติดต่อ  :      +66 91 756 4492       

ประวตัิการศึกษา 

ประถมศึกษา   :  โรงเรียนวดัโพธ์ิแจ ้มาลีราษฎร์บ ารุง   จ.สมุทรสาคร 

มัธยมศึกษา  :  โรงเรียนศึกษานารีวทิยา กรุงเทพมหานคร  

ปริญญาตรี  :  มหาวทิยาลยัสยาม คณะศิลปะศาสตร์ สาขาการโรงแรมการท่องเท่ียว 

ผลงาน  :  ออกแบบเส้นทางการเดินทางดว้ยรถไฟ ทรานส์ไซบีเรียน เส้นทางแห่งความฝัน   

                               ท่ียาวท่ีสุดในโลก 



 

ประวติัผูจ้ดัท ำ 

 

 

ช่ือ  :  นำย อคัคณัฐ เก้ือกิจฐำนิตกุล 

รหัสนักศึกษา :   5704400016 

คณะ  :  ศิลปศำสตร์ ภำควชิำกำรโรงแรมและกำรท่องเท่ียว 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน       :  55/48 ถนนนครลุง หมู่บำ้นเพชรมณฑล แขวงบำงไผ ่เขตบำงแค กรุงเทพฯ 

10160 

เกดิวนัที่  :   15 ตุลำคม 2537 

เบอร์ติดต่อ :   +66 96 294 1594             

ประวตัิการศึกษา  

ประถมศึกษา :  โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี 

มัธยมศึกษา :  โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี 

ปริญญาตรี :  มหำวทิยำลยัสยำม คณะศิลปะศำสตร์ สำขำกำรโรงแรมกำรท่องเท่ียว 

ผลงาน :  ออกแบบเส้นทำงกำรเดินทำงดว้ยรถไฟ ทรำนส์ไซบีเรียน เส้นทำงแห่งควำมฝัน    

ท่ียำวท่ีสุดในโลก 

 

 



ประวติัผูจ้ดัท ำ 

 

 

ช่ือ   :  นำงสำวปำนตะวนั    คำ้เจริญ 

รหัสนักศึกษา   :   5704400097 

คณะ   :  ศิลปศำสตร์ ภำควชิำกำรโรงแรมและกำรท่องเท่ียว 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน  :  55/367  หมู่บำ้นวเิศษสุขเฟส3  ซอย10 หมู่ 6  ต ำบลพนัทำ้ยนรสิงห์  

                                 อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร  จงัหวดัสมุทรสำคร 74000 

เกดิวนัที ่              :   5 พฤศจิกำยน 2538 

เบอร์ติดต่อ  :      +66 91 756 4492       

ประวตัิการศึกษา 

ประถมศึกษา   :  โรงเรียนวดัโพธ์ิแจ ้มำลีรำษฎร์บ ำรุง   จ.สมุทรสำคร 

มัธยมศึกษา  :  โรงเรียนศึกษำนำรีวทิยำ กรุงเทพมหำนคร  

ปริญญาตรี  :  มหำวทิยำลยัสยำม คณะศิลปะศำสตร์ สำขำกำรโรงแรมกำรท่องเท่ียว 

ผลงาน  :  ออกแบบเส้นทำงกำรเดินทำงดว้ยรถไฟ ทรำนส์ไซบีเรียน เส้นทำงแห่งควำมฝัน  

ท่ียำวท่ีสุดในโลก 
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