Nature Trek Eco Tour & Travel Co., Ltd
98 Mooban Chonivet, Prachachuen Road,
Lardyao, Jatujak, Bangkok 10900
THAILAND
Tel: 02-5561223 Fax: 02-5561224
E-mail: info@naturetrekth.com

www.naturetrekth.com
Hotline: 081-554-1597, 099-458-5959
รถไฟชั้น 1 ทรานส์ไซบีเรีย ปักกิ่ง - มอสโก 15 วัน 14 คืน
แพคเกจรถไฟหรูหรา Zaren Gold Private Train อาหาร/ทีพ
่ ก
ั /ไกด์/ค่าเข้าชมสถานที่
ไฮไลท์ของทริป
●

พระราชวังต้องห้าม ปักกิ่ง

●

จตุรัสเทียนอันเหมิน

●

ชมโชว์ขี่ม้ามองโกล

●

วิวทะเลสาบไบคาล

●

ชิมขนมปังขึ้นชือ
่ ของโนโวสิบริก

●

ชมบ้านชนบทในไซบีเรีย

●

พบปะพูดคุยกับชาวบ้าน

●

ชิมว๊อดก้ารัสเซีย

กาหนดการเดินทาง ปักกิ่ง - มอสโก 15 วัน 14 คืน
วันแรก

หนี ห่าว ปักกิง่ (พักค้างคืนที่โรงแรมในปักกิ่ง อาหาร 1 มื้อ-เย็น)

เจ้าหน้าที่จะไปรอรับที่สนามบินเพื่อพาท่านเข้าที่พก
ั เก็บสัมภาระและพักผ่อน เยือนสถานที่ห้ามพลาด หอ
สักการะฟ้าเทียนถัน (Temple of Heaven), จตุรส
ั เทียนอันเหมิน, สนามกีฬารังนก (Bird’s Nest
Olympic Stadium) เดินชมบรรยากาศกรุงปักกิ่ง
วันที่ 2

ชมกาแพงเมืองจีน/ชิมเป็ดปักกิง่ (พักค้างคืนที่โรงแรมในปักกิ่ง อาหาร 3 มื้อ)

ชมความมหัศจรรย์ของกาแพงเมืองจีนและสุสานราชวงศ์หมิง ลิ้มรสชาติเป็ดปักกิ่งสูตรต้นตารับ
วันที่ 3

พระราชวังต้องห้าม/เดินทางสูม
่ องโกเลีย (ค้างคืนบนรถไฟ อาหาร 3 มื้อ)

เปิดประตูสู่พระราชวังต้องห้าม (Forbidden City) เก็บสัมภาระมุ่งหน้าสู่มองโกเลียด้วยรถไฟพิเศษของ
ปักกิ่ง
วันที่ 4

ทะเลทรายโกบี (ค้างคืนบนรถไฟ อาหาร 3 มื้อ)

เปลี่ยนจากรถไฟท้องถิ่นเป็น The Tsar’s Gold Private Train ที่เมืองเอ๋อเหลียน พรมแดนประเทศจีนมองโกเลีย เที่ยวชมเมืองระหว่างรอเปลี่ยนรถไฟ จากนัน
้ เดินทางสู่มองโกเลีย ชมวิวทะเลทรายโกบีและ
ทุ่งหญ้าสเต็ปได้จากหน้าต่างห้องพัก

วันที่ 5

อูลน
ั บาตอร์ เมืองหลวงของมองโกเลีย (พักค้างคืนทีโ่ รงแรมในอูลัน บาตอร์ อาหาร 3 มื้อ)

สักการะวัดโชจิน ลามะ เที่ยวชมเมือง ชมการแสดงพื้นบ้านต่างๆ และ ชิมอาหารพื้นเมือง

ออฟชัน
่ เสริม พักค้างคืนในกระโจมแบบชาวมองโกเลีย (Yurt) ชาระเงินเพิ่มท่านละ................
วันที่ 6

วัดกานดาน/เทือกเขาแอลป์แห่งมองโกลเลีย (ค้างคืนบนรถไฟ อาหาร 3 มื้อ)

เยี่ยมชมวัดกานดาน (The Gandan Monastery) จากนั้นมุ่งหน้าสู่ Mongolian Alps หรือเทือกเขา
แอลป์แห่งมองโกเลีย ตื่นตากับทิวทัศน์สุดอลังการ ปิกนิกในกระโจม (Yurt) ชมการสาธิตการแข่งขันขี่
ม้าและมวยปล้าแบบมองโกเลีย
วันที่ 7

อูลน
ั อูเด ประเทศรัสเซีย (ค้างคืนบนรถไฟ อาหาร 3 มื้อ)

ขอต้อนรับสู่รส
ั เซีย! โบกมือลาทุ่งหญ้าสเต็ป เข้าสูเ่ ส้นทางหลักของทางรถไฟสายทรานส์ไซบีเรียที่เมืองอู
ลัน อูเด (Ulan Ude) แวะเทีย
่ วชมเมือง เช่น อนุสาวรีย์เลนิน, โรงละครโอเปร่า
วันที่ 8

ทะเลสาบไบคาล (Lake Baikal)ไซบีเรีย (ค้างคืนบนรถไฟ อาหาร 3 มื้อ)

ทะเลสาบไบคาล แหล่งเก็บกักน้าจืดที่ใหญ่ทส
ี่ ุดในโลกและยังเป็นทะเลสาบน้าจืดที่เก่าแก่และลึกทีส
่ ุดใน
โลกด้วย รถไฟจะแล่นช้าๆ ขนานไปกับทะเลสาบ หยุดรถเพื่อให้เก็บภาพความ 2 ครัง้ ได้ล่องเรือชม
ทะเลสาบ เดินเที่ยวตลาดปลา หากอากาศเป็นใจจะได้ปก
ิ นิกริมทะเลสาบ
วันที่ 9

เอียร์คส
ุ (Irkutsk) ปารีสแห่งไซบีเรีย (ค้างคืนที่โรงแรมใจกลางเมืองเอียร์คส
ุ อาหาร 3 มื้อ)

เอียร์คุส อดีตเมืองหลวงแห่งไซบีเรียตะวันออกในยุคพระเจ้าซาร์ เที่ยวชมเมือง โรงละคร (Okhlopkov
Drama Theatre), อนุสรณ์สถานพระเจ้าซาร์ที่ 3 และตลาด (Market hall) ใช้เวลากับครอบครัวชาวไซ
บีเรียที่ยังรักษาวิถีชีวต
ิ ดั้งเดิมเอาไว้ แล้วรับประทานอาหารท้องถิน
่ ร่วมกัน
วันที่ 10

ทรานส์ไซบีเรีย (ค้างคืนบนรถไฟ อาหาร 3 มื้อ)

กลับขึ้นรถไฟอีกครั้ง ชมภูมป
ิ ระเทศแถบไซบีเรียตะวันออกไปพลางๆ เจ้าหน้าที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ภูมิภาคแถบนัน
้ และการชิมเครื่องดื่มประจาชาติอย่างว้อดก้า (Vodka) แกล้มกับของว่างแบบฉบับรัสเซีย
เพิ่มดีกรีความครึกครื้นให้กบ
ั การเดินทางครั้งนี้
วันที่ 11

โนโวซีบส
ี ค์ (Novosibirsk) (ค้างคืนบนรถไฟ อาหาร 3 มื้อ)

โนโวซีบีสค์ เมืองที่ใหญ่ที่สด
ุ ในไซบีเรีย เที่ยวชมเมืองทีม
่ ีความเป็น ‘โซเวียต’ ตลอดทริป รวมถึงชม
ความงามของแม่นาอ๊
้ อบ (Ob River)
วันที่ 12

เยคาเตรินบุกร์ก (Yekaterinburg) (ค้างคืนบนรถไฟ อาหาร 3 มื้อ)

ชมโบสถ์แห่งหยดเลือด (Cathedral of the Savior on the Spilled Blood) เมื่อกลับขึ้นรถไฟคุณจะ
เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของเทือกเขาอูรัล (Ural) ซึ่งตอนนี้ขบวนรถไฟของได้แล่นออกจากทวีปเอเชียเข้า
สู่ทวีปยุโรป
คาซาน (Kazan) (ค้างคืนบนรถไฟ อาหาร 3 มื้อ)

วันที่ 13

คาซาน เมืองหลวงของสาธารณรัฐตาตาร์สถาน (Tartar) สาธารณรัฐปกครองตนเองในเขตสหพันธ์
วอลกา (Volga Federal District) 1 ใน 7 เขตสหพันธ์ (federal districts) ประเทศรัสเซีย ระหว่างทาง
ชมวิวแม่นาโวลก้
้
า (Volga) ที่ยาวที่สุดในรัสเซีย เยี่ยมชมสุเหร่าตาตาร์, คริสตจักรออร์โธดอกซ์รัสเซีย
และเครมลินแห่งคาซาน (Kazan’s Kremlin)
มอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย (พักค้างคืนที่โรงแรมในมอสโก อาหาร 3 มื้อ)

วันที่ 14

มอสโก เมืองหลวงของรัสเซีย ชมพระราชวังเครมลิน ตืน
่ ตากับ City of Light แสงไฟสวยงามในช่วงค่า
คืน เยีย
่ มชมจตุรัสแดง (Red Square)

นั่งรถไฟใต้ดินเพื่อชมความสวยงามสุดอลังของ 2 สถานีรถไฟ

เทีย
่ วมอสโก/เตรียมตัวกลับบ้าน (อาหาร 1 มื้อ-เช้า)

วันที่ 15

เที่ยวชมสถานที่สาคัญของมอสโก โบสถ์ Cathedral of Christ the Savior, มหาวิทยาลัยโลโมโนซอฟ
(Lomonossov University), จตุรัสแดง, มหาวิหารเซนต์เบซิล (St.Basil’s Cathedral) อดีตสานักงาน
ใหญ่ของหน่วยสืบราชการลับสหภาพโซเวียต (KGB) และ White House
ส่งท่านกลับบ้านอย่างปลอดภัยที่สนามบิน
ทีพ
่ ก
ั
●
●
●
●

Beijing
Ulan Bator
Irkutsk
Moscow

2 nights
1 night
1 night
1 night

Capital Hotel
Ramada Hotel
Irkutsk
InterContinental Tverskaya

กาหนดการ ปักกิง่ -มอสโก
Departure

Arrival

Train

Languages

14.05.2017 28.05.2017

P5

EN/CN

11.06.2017 25.06.2017

P6

EN/FR/ES

07.07.2017 21.07.2017

PZ

EN/IT

30.07.2017 13.08.2017

P7

EN/ES/PT/IT

25.08.2017 08.09.2017

P8

EN/FR/ES

17.09.2017 01.10.2017

P9

EN/CN

ประเภทและราคาห้องโดยสาร
Standard

ราคา 204,000 บาท/ท่าน (พัก 3 ท่านๆเพิ่ม 55,000 บาท/ท่าน)

ห้องพักสาหรับ 4 ท่าน (เตียงบนและเตียงล่างสองฝั่ง) ขนาดเตียง 70x190 ซ.ม. มีโต๊ะริมหน้าต่าง 1 ตัว
ห้องพักประเภทนี้ 9 ห้อง/โบกี้ ห้องน้าอยู่ทา้ ยโบกี้ พร้อมจุดเติมน้าดื่ม (ร้อนและเย็น)

Classic

ราคา 307,000 บาท/ท่าน (พักเดี่ยวเพิ่ม 106,000 บาท/ท่าน)

ห้องพักสาหรับ 2 ท่าน (เตียงบนและเตียงล่างสองฝั่ง) ขนาดเตียง 70x190 ซ.ม. มีโต๊ะริมหน้าต่าง 1 ตัว
ห้องพักประเภทนี้ 9 ห้อง/โบกี้ ห้องน้าอยู่ทา้ ยโบกี้ พร้อมจุดเติมน้าดื่ม (ร้อนและเย็น)
ห้องอาบน้า โบกี้ละ 2 ห้อง

Superior

ราคา 323,000 บาท/ท่าน (พักเดี่ยวเพิ่ม 121,000 บาท/ท่าน)

ห้องพักสาหรับ 2 ท่าน (เตียงบนและเตียงล่างสองฝั่ง) ขนาดเตียง 70x190 ซ.ม. มีโต๊ะริมหน้าต่าง 1 ตัว
ห้องพักประเภทนี้ 9 ห้อง/โบกี้ ห้องน้าอยู่ทา้ ยโบกี้ พร้อมจุดเติมน้าดื่ม (ร้อนและเย็น)
ห้องอาบน้า โบกี้ละ 2 ห้อง

Nostalgic

ราคา 416,000 บาท/ท่าน (พักเดี่ยวเพิ่ม 191,000 บาท/ท่าน)

ตกแต่งในสไตล์ย้อนยุค หรูหรา เสมือนย้อนไปสู่ยุคโซเวียตรุ่งเรือง สาหรับ 2 ท่าน ต่อห้อง
ขนาดเตียง 80x190 ซ.ม. มีโต๊ะริมหน้าต่าง 1 ตัว
ห้องพักประเภทนี้ 9 ห้อง/โบกี้ ห้องน้าอยู่ทา้ ยโบกี้ พร้อมจุดเติมน้าดื่ม (ร้อนและเย็น)
ห้องอาบน้า โบกี้ละ 4 ห้อง (ห้องน้า 1 ห้อง/ผู้โดยสาร 4 ท่าน)

Bolshoi

ราคา 540,000 บาท/ท่าน (พักเดี่ยวเพิ่ม 271,000 บาท/ท่าน)

ตกแต่งในแบบทันสมัย พร้อมห้องน้ามีฝักบัว อ่างล้างหน้า สะดวกสบาย กว้างขวาง สาหรับ 2 ท่าน ต่อ
ห้อง ขนาดเตียง 110x187 ซ.ม. และ 80x176 ซ.ม.มีโต๊ะริมหน้าต่าง 1 ตัว พร้อมโทรทัศน์
ห้องพักประเภทนี้ 6 ห้อง/โบกี้ ห้องน้าส่วนตัว พร้อมจุดเติมน้าดื่ม (ร้อนและเย็น)

Bolshoi Platinum ราคา 636,000 บาท/ท่าน (พักเดีย
่ วเพิ่ม 306,000 บาท/ท่าน)
ตกแต่งในแบบทันสมัย พร้อมห้องน้ามีฝักบัว อ่างล้างหน้า สะดวกสบาย กว้างขวาง สาหรับ 2 ท่าน ต่อ
ห้อง ขนาดเตียง 110x187 ซ.ม. และ 80x176 ซ.ม.มีโต๊ะริมหน้าต่าง 1 ตัว พร้อมโทรทัศน์
ห้องพักประเภทนี้ 5 ห้อง/โบกี้ ห้องน้าส่วนตัว พร้อมจุดเติมน้าดื่ม (ร้อนและเย็น)

เงือ
่ นไข
●

เส้นทางในประเทศจีนช่วง Erlian ถึง Beijing (16 ช.ม.) จะเปลี่ยนไปใช้รถไฟจีนตามกฎหมาย

●

การเดินทางช่วงทะเลสาบไบคาลจะหยุดเป็นช่วงๆเพื่อชมทัศนียภาพและถ่ายภาพในจุดที่สวย
ที่สุด

●

ไกด์ท้องถิ่นบรรยายตลอดการเดินทาง (รายการภาษาตามตาราง)

●

ไกด์ 1 คนจะดูแลผูเ้ ดินทางไม่เกิน 26 ท่าน

●

ราคารวมถึงการเดินทางด้วยรถบัส

●

ราคารวมตัว
๋ เข้าชมสถานที่

●

รวมอาหารมื้อที่ระบุ

●

มีบริการยกกระเป๋าทุกสถานีที่รถหยุด

●

ชิมว๊อดก้ารัสเซีย

●

มีห้องอาบน้าบริการบนรถ

●

มีไกด์บุ๊กแนะนาสถานทีแ
่ จกบนรถ

●

ที่พักในโรงแรมตามที่ระบุ

●

เพิ่มชมโชว์มองโกเลียในวันที่ 10 เพิ่ม € 14/ $ 15 ชาระหน้างาน

●

เพิ่มนอนกระโจมมองโกเลียในวันที่ 10 เพิ่ม 3,000 บาท ต้องจองล่วงหน้า

