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 มอสโก - ปักกิง่ 16 วัน 15 คืน
แพคเกจรถไฟหรูหรา Zaren Gold Private Train อาหาร/ทีพ
่ ก
ั /ไกด์/ค่าเข้าชมสถานที่
ไฮไลท์ของทริป
●

พระราชวังต้องห้าม ปักกิ่ง

●

จตุรัสเทียนอันเหมิน

●

ชมโชว์ขี่ม้ามองโกล

●

วิวทะเลสาบไบคาล

●

ชิมขนมปังขึ้นชือ
่ ของโนโวสิบริก

●

ชมบ้านชนบทในไซบีเรีย

●

พบปะพูดคุยกับชาวบ้าน

●

ชิมว๊อดก้ารัสเซีย

กาหนดการเดินทาง มอสโก - ปักกิ่ง 16 วัน 15 คืน
วันที่ 1

ถึงมอสโก
เจ้าหน้าที่จาก 1st Class Siberian Train จะมาต้อนรับที่สนามบินและส่งยังทีพ
่ ัก
พักผ่อนในช่วงบ่ายและจะนาท่านไปรู้จักมอสโคว์ในยามค่าคืนด้วยทัวร์ City of Light
จตุรัสแดง และนาชมสถานีรถไฟใต้ดินอันสวยงาม จากนั้นนาท่านไปรับประทานอาหาร
เย็น และพักผ่อนในที่พก
ั
** บริการอาหาร 3 มื้อ **

วันที่ 2

มอสโก ซิตท
ี้ วั ร์ (Moscow City Tour)เริม
่ ต้นเดินทางด้วยรถไฟชัน
้ 1 ทรานไซบีเรีย \
(ค้างคืนบนรถไฟ)
ทานอาหารเช้าในโรงแรม จากนั้นเจ้าหน้าที่จาก 1st Class Siberian Train จะมา
ต้อนรับที่โรงแรมชมพระราชวังเครมลิน ทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นเที่ยว
ชมสถานที่สาคัญของมอสโก โบสถ์ Cathedral of Christ the Savior, มหาวิทยาลัยโล
โมโนซอฟ (Lomonossov University), จตุรัสแดง, มหาวิหารเซนต์เบซิล (St.Basil’s
Cathedral) อดีตสานักงานใหญ่ของหน่วยสืบราชการลับสหภาพโซเวียต (KGB) และ
White House จากนัน
้ เดินทางมายังสถานีรถไฟมอสโคว์ เจ้าหน้าทีข
่ อง 1st Class
Siberian Train จะมาชี้แจงการใช้ชีวต
ิ บนรถไฟชั้น 1 และเริ่มเริ่มออกเดินทางด้วย

รถไฟ แล้วรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอันหรูหราของ 1st Class Siberian
Train
ค้างคืนและทานอาหารค่าบนรถไฟ
** บริการอาหาร 3 มื้อ อาหารค่าบนรถไฟ**
วันที่ 3

คาซาน ซิตท
ี้ ว
ั ร์ (Kazan City Tour) (ค้างคืนบนรถไฟ)
เดินทางถึงคาซาน เมืองหลวงของสาธารณรัฐตาตาร์สถาน (Tartar) สาธารณรัฐ
ปกครองตนเองในเขตสหพันธ์วอลกา (Volga Federal District) 1 ใน 7 เขตสหพันธ์
(Federal districts) ประเทศรัสเซีย ระหว่างทางชมวิวแม่น้าโวลก้า (Volga) ที่ยาวที่สด
ุ
ในรัสเซีย เราจะนาท่านลงจากรถไฟเพื่อแวะชม เยี่ยมชมสุเหร่าตาตาร์, คริสตจักรออร์
โธดอกซ์รัสเซีย และเครมลินแห่งคาซาน (Kazan’s Kremlin)ซึ่งเป็นมรดกโลก
(UNESCO)อีกด้วย
** บริการอาหาร 3 มื้อ **

วันที่ 4

ยคาเตรินบุกร์ก ซิตท
ี้ ว
ั ร์ (Yekaterinburg City Tour)(ค้างคืนบนรถไฟ)
เมืองนี้เป็นที่ทราบกันดีว่าจักรพรรดินิโคลัสที่ 2 แห่งรัสเซียและครอบครัวของพระองค์ถูก
ฆาตกรรมในปี ค.ศ.1918 เราจะลงจากรถไฟเพื่อชมโบสถ์แห่งหยดเลือด (Cathedral of
the Savior on the Spilled Blood) ซึ่ งสร้ า งขึ้ น เพื่ อ ระลึ ก ถึ งโศกนาฏกรรมในครั้งนั้ น
และชมบรรยากาศของเมือง เมื่อกลับขึ้นรถไฟคุณจะเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของเทือกเขา
อูรัล (Ural) ซึ่งตอนนี้ขบวนรถไฟของได้แล่นออกจากทวีปยุโรปเข้าสู่ทวีปเอเชีย
** บริการอาหาร 3 มื้อ **

วันที่ 5

นโวซีบส
ี ค์ ซิตท
ี้ ว
ั ร์ (Novosibirsk City Tour)(ค้างคืนบนรถไฟ)
รถไฟเดินทางมาถึงโนโวซีบส
ี ค์ เมืองที่ใหญ่ที่สด
ุ ในไซบีเรีย รถไฟจะหยุดพักให้ทา่ นจะ
ได้รับการต้อนรับตามธรรมเนียมรัสเซียจากชาวไซบีเรียที่สวมใส่ชุดแบบดั่งเดิม ท่านจะ
ได้ลิ้มลองขนมปังและเกลือสูตรท้องถิน
่ จากนัน
้ นาท่านไปทัวร์ชมเมืองนโวซี
บีสค์(Novosibirsk city tour) ทีย
่ ังคงความเป็น ‘โซเวียต’ รวมถึงชมความงามของ
แม่น้าอ๊อบ (Ob River) จากนั้นกลับขึ้นรถไฟและเดินทางต่อ
** บริการอาหาร 3 มื้อ **

วันที่ 6

ทรานส์ไซบีเรีย(Trans Siberians) (ค้างคืนบนรถไฟ)

ชมภูมิประเทศแถบไซบีเรียตะวันออกไปพลางๆ เจ้าหน้าที่จะให้ขอ
้ มูลเกี่ยวกับภูมิภาค
แถบนี้ ในช่วงนี้ทา่ นจะได้เห็นบ้านเรือนทีส
่ ร้างด้วยไม้สนที่แกะสลักสวยงามเป็น
เอกลักษณ์ และการชิมเครื่องดื่มประจาชาติอย่างว้อดก้า (Vodka) แกล้มกับของว่างแบบ
ฉบับรัสเซีย เพิ่มดีกรีความครึกครื้นให้กับการเดินทางครัง้ นี้
** บริการอาหาร 3 มื้อ **
วันที่ 7

เอียร์คส
ุ ซิตท
ี้ วั ร์(Irkutsk City Tour) ปารีสแห่งไซบีเรีย (ค้างคืนในโรงแรม 4 ดาว)
ในช่วงสายๆรถไฟเดินทางถึงเอียร์คุส (อดีตเมืองหลวงแห่งไซบีเรียตะวันออกในยุคพระ
เจ้าซาร์)หลังจากทานอาหารกลางวันบนรถไฟแล้ว เราจะนาท่านเที่ยวชมเมืองเอียร์คุส
ป า รี ส แ ห่ ง ไ ซ บี เรี ย (Irkutsk city tour) โ ร ง ล ะ ค ร (Okhlopkov Drama Theatre),
อนุสรณ์สถานพระเจ้าซาร์ที่ 3 แล้วนาท่านไปยังพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่อนุรักษ์บ้านเรือน
รูปแบบสถาปั ตยกรรมไว้อย่ างสมบู รณ์ (Taltsy Museum of Architecture) จากนั้ นไป
สัมผัสตลาดท้องถิ่น (Market hall) ที่หาซื้อของขึ้นชื่ออย่างคาเวียร์ และของที่ระลึกอย่าง
เครื่ อ งประดั บ ต่ า งๆ ใช้ แ วะสั มผั ส ชี วิ ต ครอบครัว ชาวไซบี เรีย ที่ ยั งรั ก ษาวิ ถี ชี วิ ต ดั้ งเดิ ม
เอาไว้ แล้วรับประทานอาหารท้องถิ่นร่วมกัน
** บริการอาหาร 3 มื้อ **
** สามารถใช้บริการซักรีดโดยชาระค่าใช้จา่ ยกับโรงแรม **

วันที่ 8

เยือนทะเลสาบไบคาล 1 นาที อายุยน
ื ขึน
้ 1 ปี (Lake Baikal Boat Tour) (ค้างคืนบน
รถไฟ)
หลังจากทานอาหารเช้าในโรงแรมแล้ว เราจะนาท่านล่องเรือชมทะเลสาบไบคาล แหล่ง
เก็บกักน้าจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลกและยังเป็นทะเลสาบน้าจืดที่เก่าแก่และลึกที่สุดในโลก
ด้วย ในช่วงบ่ายกลับขึ้นรถไฟและจะแล่นช้าๆ ขนานไปกับทะเลสาบผ่านเส้นทางดัง่ เดิม
อันสวยงามตลอดเส้นทาง เราจะหยุดรถเพื่อให้เก็บภาพในจุดที่สวยที่สุด 2 ครั้ง ลงเดิน
เที่ยวตลาดปลา และปิดท้ายด้วยการลงมาปิกนิกริมทะเลสาบเป็นอาหารมื้อค่า
** บริการอาหาร 3 มื้อ **

วันที่ 9

อูลน
ั อูเด (Ulan Ude) และเข้าสูม
่ องโกเลีย(Mongolia) (ค้างคืนบนรถไฟ)
รถไฟจะแล่นผ่านช่วงที่สวยที่สุดของไซบีเรียและผ่านสู่เมืองอูลน
ั อูเด สาธารณะรัฐบูลริ
ยาร์ด (Ulan Ude, Republic of Buryatia) เข้าสู่เส้นทางหลักของทางรถไฟสายท
รานส์มองโกเลียน นาท่านผ่านแดน ณ ชายแดน รัสเซีย-มองโกเลีย และเดินทางเข้าสู่
มองโกเลียในเวลาค่าคืน
** บริการอาหาร 3 มื้อ **

วันที่ 10

อูลานบาตอร์ ซิตท
ี้ ว
ั ร์( Ulan Bator City Tour) (ค้างคืนในโรงแรม 4 ดาว)
รถไฟจะนาท่านสูอ
่ ูลานบาตอร์ เมืองหลวงของมองโกเลียในช่วงเช้า ในระหว่างนี้ทา่ น
รับประทานอาหารเช้าพร้อมทั้งชมทิวทรรศน์กระโจมที่กระจายตัวอยูต
่ ามทุ่งหญ้ามองโก
ลอันกว้างใหญ่ จากนั้นฝากสัมภาระไว้บนรถไฟแล้วไปชมวัดกานดาน (The Gandan
Monastery) ภายในมีพระยืนองค์ที่สูงทีส
่ ุดองค์หนึ่งในเอเซียตะวันออก และวัดลามะ
(Lama Temple) ชมการสาธิตการแข่งขันขี่มา้ กีฬายอดฮิตของผู้คนแถบนี้ ช่วงเย็นนา
ท่านสัมผัสกับการดื่มเบียร์แบบชาวมองโกล และการแสดงพื้นเมืองในช่วงอาหารค่า
** บริการอาหาร 3 มื้อ **
** สามารถใช้บริการซักรีดโดยชาระค่าใช้จา่ ยกับโรงแรม **
*** สามารถเลือกพักในกระโจมมองโกลโดยเพิ่มค่าใช้จา่ ยที่ระบุไว้ดา้ นท้าย ***

วันที่ 11

เทือกเขาแอลป์แห่งมองโกลเลีย (Mongolian Alps Tour)(ค้างคืนบนรถไฟ)
หลังจากท่านรับประทานอาหารเช้าในที่พก
ั แล้ว เรานาท่านขึ้นรถออกไปนอกเมืองหลวง
สู่อุทยานแห่งชาติ เทเรจท์ (Terelj NP) จากนั้นมุ่งหน้าสู่ Mongolian Alps หรือ
เทือกเขาแอลป์แห่งมองโกเลีย ตื่นตากับทิวทัศน์สุดอลังการ ปิกนิกในกระโจม (Yurt) ชม
การสาธิตการแข่งขันขี่มา้ และมวยปล้า จนถึงช่วงเย็นจึงนาท่านกลับสู่รถไฟเพื่อ
รับประทานอาหารค่าและเดินทางสูท
่ ะเลทรายโกบี
** บริการอาหาร 3 มื้อ **

วันที่ 12

ทะเลทรายโกบี (Gobi Desert) (ค้างคืนบนรถไฟจีน)
ตลอดช่วงเช้าท่านจะได้ชมทิวทรรศ์อน
ั แปลกตากับ ทะเลทรายโกบี (Gobi Desert)
กระทั่งช่วงบ่ายเดินทางถึงเมืองเอ๋อเหลียน พรมแดนประเทศจีน-มองโกเลีย เปลี่ยนเป็น
รถไฟท้องถิน
่ (เพราะความกว้างของรางไม่เท่ากัน) เที่ยวชมเมืองระหว่างรอเปลี่ยนรถไฟ
จากนั้นเดินทางสูป
่ ักกิ่ง ระหว่างทางชมวิวทะเลทรายโกบีและทุ่งหญ้าสเต็ปได้จาก
หน้าต่างห้องพัก
** บริการอาหาร 3 มื้อ **

วันที่ 13

พักผ่อนในปักกิง่ (Relax in Beijing)(ค้างคืนในโรงแรม 4 ดาว)
หลังจากท่านรับประทานอาหารเช้าและถึงปักกิ่งในช่วงสายๆ นาท่านสูท
่ ี่พก
ั จากนั้นทาน
อาหารกลางวัน และตลอดช่วงบ่ายจะเป็นช่วงเวลาอิสระเพื่อผ่อนคลายจากการเดินทาง
อันยาวนาน
ค้างคืนในโรงแรม 4 ดาว
** บริการอาหาร 2 มื้อ / อิสระอาหารค่า **

วันที่ 14

ปักกิง่ (Beijing City Tour)(ค้างคืนในโรงแรม 4 ดาว)
หลังจากท่านรับประทานอาหารเช้าในที่พก
ั เราจะเยือนสถานที่หา้ มพลาดในปักกิ่ง คือ
หอสักการะฟ้าเทียนถัน (Temple of Heaven), จตุรัสเทียนอันเหมิน(Tiananmen
Square) พระราชวังต้องห้าม(Forbidden City), สนามกีฬารังนก (Bird’s Nest

Olympic Stadium) และเดินชมบรรยากาศกรุงปักกิ่งโดยรอบ
** บริการอาหาร 2 มื้อ / อิสระอาหารค่า **
วันที่ 15

ปักกิง่ (Beijing)(ค้างคืนในโรงแรม 4 ดาว)(สิน
้ สุดการบริการของรถไฟชัน
้ 1)
หลังจากท่านรับประทานอาหารเช้าในที่พก
ั จากนั้นเดินทางไปชมความมหัศจรรย์ของ
กาแพงเมืองจีนและสุสานราชวงศ์หมิง ในช่วงเย็นลิ้มรสชาติ “เป็ดปักกิ่ง” สูตรต้นตารับ
พร้อมกับงานเลี้ยงมื้อสุดท้ายที่ทางบริษท
ั รถไฟจัดให้เป็นพิเศษ (Farewell Party)
** บริการอาหาร 3 มื้อ **

วันที่ 16

เดินทางกลับกรุงเทพฯ
หลังจากท่านรับประทานอาหารเช้าในที่พก
ั เจ้าหน้าทีน
่ าส่งท่านสนามบิน

ที่พัก
●
●
●
●

Moscow
Irkutsk
Ulan Bator
Beijing

1 night
1 night
1 night
3 night

InterContinental Tverskaya
Irkutsk
Ramada Hotel
Capital Hotel

กาหนดการ มอสโก-ปักกิ่ง
Departure

Arrival

Train

Languages

06.05.2017 21.05.2017

M5

EN/FR

03.06.2017 18.06.2017

M6

EN/FR/ES

29.06.2017 14.07.2017

MZ

EN/FR/ES

22.07.2017 06.08.2017

M7

EN/FR/ES/PT/IT

17.08.2017 01.09.2017

M8

EN/FR/ES/PT/IT

09.09.2017 24.09.2017

M9

EN/FR

ประเภทและราคาห้องโดยสาร
Standard

ราคา 208,000 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 311,000 บาท/ท่าน (พักเดี่ยวเพิ่ม 110,000 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 327,000 บาท/ท่าน (พักเดี่ยวเพิ่ม 125,000 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 420,000 บาท/ท่าน (พักเดี่ยวเพิ่ม 195,000 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 548,000 บาท/ท่าน (พักเดี่ยวเพิ่ม 275,000 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 644,000 บาท/ท่าน (พักเดี่ยวเพิ่ม 310,000 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

