กาหนดการเดินทาง สิงหาคม- กันยายน 2561 ( ออกเดินทางวันจันทร์ )
วันที่แรก

วันจันทร์

(-/ -/D)

กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – ปั กกิ่ง
08.00 น.
10.10 น.
15.50 น.

 พร้ อมกันที่ทา่ อากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ (ประตูที่ 2-3 ) เคา
เตอร์ D สายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL (TG)
 นาท่านเหิรฟ้าสูน่ ครปั กกิ่ง โดยเที่ยวบินที่ TG614
เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกรุงปั กกิ่ง เมืองประวัติศาสตร์ เก่าแก่ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมือง
และสัมภาระ แล้ ว นาท่านสูภ่ ตั ตาคาร
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนาท่านเข้ าพักโรงแรม
พักเมืองปั กกิ่ง Novotel Beijing Xin Qiao หรื อเทียบเท่า

วันที่สอง

วันอังคาร
ปั กกิ่ง – รถไฟสาย Trans-Mongolia – อูลันบาดอร์ (ประเทศมองโกเลีย)

(B/ L/ D)

นาท่านเดินทาง สูส่ ถานนี ้รถไฟ
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ......
07.27 น.

เที่ยง

ค่า

นาท่านขึ ้นรถไฟ ระหว่างประเทศ(ขบวนที่23)สู่ เมืองอู
ลันบาดอร์ ประเทศมองโกเลีย
 รับประทานอาหาร กลางวัน บนรถไฟ
รถไฟสาย Trans-Mongolia จะเคลื่อนตัวออกจาก
สถานีรถไฟในกรุงปั กกิ่ง ผ่านเส้ นทางสวยงาม และ
ชนบทของประเทศจีน
จนไปถึงด่านชายแดนที่เมือง
เอ้ อร์ เหลียน (Erlian) จากความเป็ นเมืองสูธ่ รรมชาติ
และขุนเขาท่ามกลางความขาวของหิมะ จนมาถึงยามค่า
คืนที่รถไฟจะแล่นผ่านทะเลทรายโกบี เส้ นทางรถไฟสาย
หลักไซบีเรี ย สร้ างเมื่อปี ค.ศ.1891 สร้ างเสร็ จในปี ค.ศ.
1905
เป็ นเส้ นทางสายประวัติศาสตร์ เกิดจากความ
ต้ องการของรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังของรัสเซีย
ในสมัยนั ้น อยากให้ มีการเปิ ดเส้ นทางเพื่อพัฒนาประเทศ
และให้ คนทั ้งโลกได้ ร้ ูจกั ดินแดนหมีขาว เส้ นทางหลักๆ มี
4 เส้ น คือ สายทรานส์ไซบีเรี ย จากมอสโกไปยังเมืองว
ลาดีวอสตอค ผ่านทางใต้ ของไซบีเรี ย ใช้ เวลาเดินทาง 7
วัน, สายทรานส์แมนจูเรี ย จากตาร์ สกายาทรานส์
แมนจูเรี ยไปปั กกิ่ง ,สายทรานส์มองโกเลีย จากปั กกิ่งไป
อูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย โดยบรรจบกับสายท
รานส์ไซบีเรี ยที่เมืองอูลานอูเด และเส้ นทางสุดท้ าย สายทรานส์ไซบีเรี ยไปทางตะวันตกของ
ทะเลสาบไบคาลที่สวยงามและผ่านดินแดนต้ องห้ ามของรัสเซีย
คณะจะใช้ ชีวิตอยู่ในตู้รถไฟโบกี ้ K 23 หนึง่ วันเต็มๆ ท่านนอนหลับพักผ่อนให้ สบายบนขบวน
รถไฟพิเศษขบวนนี ้
 รับประทานอาหารค่า บนรถไฟ
คืนนีพ้ ักบนรถไฟ

วันที่สาม
เช้ า

เที่ยง
14.25 น.

วันพุธ
(B/ L/ D)
อูลันบาดอร์ – ผ่ านชมรู ปปั ้นท่ านเจงกีสข่ าน – พระราชวังฤดูหนาวของข่ าวโบกด์
ตื่นเช้ ารับอรุณวันใหม่ ระหว่าง ชมทิวทัศน์ทงุ่ หญ้ า ทิวเขาธรรมชาติจากมุมมองหน้ าต่างบนรถไฟ
 รับประทานอาหารเช้ า ณ บนรถไฟ
มองโกเลีย ดินแดนแห่งทุง่ หญ้ ากว้ างไกล การเดินทางด้ วยรถไฟข้ ามประเทศเป็ นการเดินทางที่
แปลกใหม่ ท่านจะได้ เห็นทุง่ หญ้ าที่กว้ างใหญ่ ฝูงสัตว์ และรู้ซึ ้งถึงความอดทนของคนมองโกลที่
สามารถรบ

ชนะนานาประเทศในอดีตกาล เนื่องจากเคยชินกับความหนาวติดลบ และการใช้ ชีวิตในทุ่งหญ้ า
ซึง่ มองโกเลียมีฤดูหนาวถึง 8 เดือน
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ บนรถไฟ
ถึงเมืองอูลันบาดอร์ Ulaanbaatar （ 乌 兰 巴
托 ）เมืองหลวงของประเทศมองโกเลีย ประเทศ
มองโกเลีย เป็ นประเทศเล็ก ๆ ที่มีประชากรน้ อย
มาก คือประมาณ 3 ล้ านคน ในอดีต ประเทศ
มองโกเลีย เคยเป็ นศูนย์ กลางของจักรวรรดิมอง
โกลในช่วงคริ สต์ศตวรรษที่ 13 ซึง่ ต่อมาได้ ยึด
อานาจเข้ าปกครองจีนในนามของราชวงศ์
หยวน แต่ก็ต้องมาเสียอานาจเมื่อราชวงศ์หมิง
และราชวงศ์ชิงเข้ ามามีอานาจซึง่ ทางมองโกเลีย
เองต้ องอยู่ใต้ อานาจของราชวงศ์ดงั กล่าวอีกด้ วย
มองโกเลียได้ รับเอกราชจากจีนเมื่อปี พ.ศ. 2464 (ค.ศ. 1921) จากการช่วยเหลือของสหภาพโซ
เวียต แต่ต้องสถาปนาการปกครองเป็ นระบอบคอมมิวนิสต์ตามแบบประเทศเพื่อนบ้ าน ลัทธิ
คอมมิวนิสต์สิ ้นสุดลงจากมองโกเลียเมื่อปี พ.ศ. 2533 (ค.ศ. 1990) ปี เดียวกันกับการล่มสลาย
ของสหภาพโซเวียต ซึง่ ต่อมามองโกเลียได้ นาระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภามาใช้ ประชากร

ส่วนใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธนิกายวัชรยานแบบธิเบต นาท่านชม จัตุรัสซัคบาทาร์ (Sukhbaatar
Square 苏赫巴托尔广场) ศูนย์กลางของประเทศ มองโกเลีย ซึง่ เป็ นที่ประดิษฐ์ สถานของรูปปั น้
ซัคบาทาร์ ผู้ประกาศอิสรภาพแก่มองโกเลีย ในปี ค.ศ. 1921
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักเมืองอูลนั บาดอร์ Premium hotel or Khuvsgul lake Hotel หรื อเทียบเท่า
วันที่ส่ ี

เช้ า

วันพฤหัสบดี
(B/ L/ D)
อูลันบาดอร์ – วัดกานดาน – ผ่ านชมรู ปปั ้นท่ านเจงกีสข่ าน - อุทยานแห่ งชาติเทอเรลจ์
– เทศกาลนาดัม
 รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นาท่านชม วัดกานดาน (Gandan Lama Monastery
甘丹寺院 ) พระอารามพุท ธมหายานทิ เ บต ซึ่ ง เป็ นวั ด
สาคัญและใหญ่ ที่สดุ ของประเทศ เป็ นศูนย์ รวมจิตใจของ
ชาวเมื อง สร้ างในปี ค.ศ.1835 แต่ใ นยุคหนึ่ง ถูก ปิ ด
เนือ่ งจากสตาลินสัง่ ให้ ทาลายวัดทัว่ ประเทศ รวมถึงกาจัดลา
มะ แม้ ที่นี่จะถูกทาลาย แต่ก็สร้ างใหม่โดยใช้ ต้นแบบเดิม ซึ่ง
ภายในพระวิหารเป็ นที่ประดิษฐานพระอวโลกิ เตศวร สูงถึง 20 เมตร รอบๆ มี กงล้ อมนตราให้
หมุนภาวนา ที่นี่เป็ นที่เก็บรักษาร่ างของ Dashi –Dorzho itigilov หรื อ Khambo Lama พระสงฆ์
สัญชาติรัสเซีย ซึง่ มรณะในปี ค.ศ. 1927 แต่ร่างของท่านยังไม่เน่าเปื่ อยและยังคงนัง่ อยู่ในท่าทา
สมาธิ ลกั ษณะดอกบัว ในปั จจุบนั ท่านได้ รับการขนานนามว่า “Hambo Lama” องค์ที่ 12 และ
เป็ นผู้นาศาสนาพุทธในประเทศรั สเซีย ท่านมีบทบาทที่สาคัญในการให้ ความช่วยเหลือทหาร
ผู้บาดเจ็บจากสงครามโลกครั ง้ ที่ 2 ทั ้งยังช่วยเหลือประเทศในเรื่ องอาหาร เครื่ องนุ่งห่ม และยา
รักษาโรค ต่อมาในปี ค.ศ. 1926 เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศรั สเซีย ท่านเกรงว่า
อาจเป็ นอันตรายต่อพระสงฆ์ ท่านจึงให้ บรรดาศิษย์อพยพไปอยู่ธิเบต แต่ตวั ท่านยังอยู่ที่ไซบีเรี ย
จนปี ค.ศ. 1927 ท่านจึงละสังขาร ในขณะที่มีอายุ 75 ปี สานุศิษย์ได้ เก็บรั กษาร่ างท่านไว้ ใน
โรงไม้ ในท่านัง่ ตามคาสัง่ ของท่านก่อนมรณภาพ

เที่ยง

ค่า

นาท่านชม Genghis Khan Equestrian Statue 成吉思汗
塑像 รู ปปั ้นท่ านเจงกีสข่ านระดับมหึมา อลังการงานสร้ าง
กับบรรยากาศรอบๆ ที่เป็ นธรรมชาติสวยงามตามสไตล์
มองโกเลีย
นาท่านสู่ อุทยานแห่ งชาติเทอเรลจ์ (Terelj national
park 特尔勒吉货架公园) เป็ นเขตคุ้มครองขนาดใหญ่
เป็ นอันดับ 3 ของมองโกเลีย อยู่หา่ งจากเมืองอูลนั บา
ตอร์ ประมาณ 80 กิโลเมตร อุทยานธรรมชาติที่สวยงาม
สมกับที่ถกู ขนานนามว่า “Land of Blue Sky” มีหิน
รูปร่ างแปลกตา เป็ นเส้ นทางที่มีสีสนั ถ้ าได้ เห็นเส้ นขอบ
ฟ้าตัดกับทุง่ หญ้ าสีเขียว ก็จะรู้ ว่าที่นี่งดงามเพียงใด ทุง่
หญ้ าที่ไร้ ต้นไม้ ใหญ่ เรี ยกกันว่า ทุง่ หญ้ าสเตปป์ จะพบ
เห็นได้ มาก ในมองโกเลีย บางแห่งเป็ นทุ่งหญ้ าแห้ งๆ
บางแห่งเป็ นทุง่ หญ้ าป่ าผสม ซึง่ มีความอุดมสมบูรณ์
และเป็ นสถานที่ที่คนมองโกลคุ้นเคย ในอดีตเวลาออกรบ
ไม่วา่ จะยากลาบากเพียงใด พวกเขาก็สามารถเอาชนะข้ าศึกได้
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ร่ วมเทศกาลประเพณีมองโกเลียดั ้งเดิม ที่ทาง Siberia
Express จัดให้ เป็ นพิเศษ ให้ ชมวิถีชีวิตแบบ ดั ้งเดิม
ของชาวมองโกเลีย เยี่ยมชมกระโจมดั ้งเดิมของเผ่ามอง
โกล ที่เรี ยกว่า “เกอ” เทศกาลนาดัม “นาดัม” หมายถึง
การละเล่นเทศกาลนี ้มีการละเล่นที่เป็ นเอกลักษณ์ของ
ชาวมองโกล 3 อย่าง คือ มวยปล ้า ขี่ม้า และยิงธนู ซึง่
ยูเนสโกได้ ขึ ้นทะเบียนให้ เทศกาลนาดัมเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติเมื่อปี 2010
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร เมนูพื ้นเมือง ชาบูแบบมองโกเลีย
พักอุทยาน กระโจมมองโกเลีย หรื อเทียบเท่ า ( 2 ท่ านต่ อ 1 กระโจม ห้ องนา้ แยกต่ างหาก)

วันที่ห้า

วันศุกร์
อูลันบาดอร์ – Zaisan Hill – รถไฟสาย Trans-Siberia

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นาท่านเดินทางกลับตัวเมืองUlaanbaatar จากนั ้น
นาท่านชมวิวพาโนรามาสุดสวยของเมืองที่ Zaisan
Hill หรื อ จุดชมวิว Zaisan Memorial 载山苏联红
军 纪 念 碑 ซึง่ ที่นี่เป็ นอนุสรณ์ สถานที่แสดงถึงความ
สนิทสนมระหว่างอดีตสหภาพโซเวียตและ
มองโกเลีย ซึง่ สหภาพโซเวียตได้ สร้ างให้ มองโกเลีย
โดยสิ่งที่บง่ ชี ้ถึงมิตรไมตรี ระหว่างสองประเทศนี ้คือ
ภาพเขียนด้ านในที่มีเรื่ องราวบางอย่างเช่น นักบิน
อวกาศคนแรกของมองโกเลียที่ร่วมโครงการของ
สหภาพโซเวียตและขึ ้นไปบนอวกาศปี 1981 หรื อ
ตอนที่มองโกเลียได้ รับอิทธิพลจากสหภาพโซเวียต
ในด้ านต่างๆอย่างแรงช่วง 70 ปี หลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 จากนั ้นนาท่านเข้ าซุปเปอร์ มาร์ เก็ต
ท้ องถิ่น เพื่อซื ้อสิ่งจาเป็ นที่ในบนรถไฟ เช่นสิ่งของประจาวันหรื ออาหารจานด่วน หรื อขนม ของ
ว่าง เป็ นต้ น
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ พร้ อมเช็คอินขึ ้นขบวนรถไฟสายทรานไซบีเรี ย Trans-Siberia
โดยรถไฟขบวน “ .. 305” เป็ นขบวนรถไฟที่จดั เฉพาะซึง่ การเดินทางจากนี ้ต่อไปรถไฟขบวนนี ้จะ
เป็ นบ้ านเคลื่อนที่ตลอดการเดินทางซึง่ เป็ นสถานีต้นทาง

เที่ยง
บ่าย
15.22 น.

(B/ L/ D)

ค่า

ค่าคืนนี ้ขบวนรถไฟ จะเดินทางข้ ามพรมแดนประเทศมองโกเลีย ณ สถานีรถไฟ Suche
Baatarและข้ ามชายแดนเข้ าสูป่ ระเทศรัสเซีย ณ ด่าน ที่ สถานี Naushki
จากนั ้นท่านนอนหลับพักผ่อนให้ สบายบนขบวนรถไฟพิเศษขบวนนี ้
 รับประทานอาหารค่า บนรถไฟ
จากนั ้นท่านนอนหลับพักผ่อนให้ สบายบนขบวนรถไฟพิเศษขบวนนี ้
คืนนีพ้ ักบนรถไฟ

วันที่หก

วันเสาร์
รถไฟสาย Trans-Siberia – เมืองเอียคุตส์ “ปารี สแห่ งไซบีเรี ย”

(B/ L/ D)

เช้ า

ตื่นเช้ ารับอรุณวันใหม่ ระหว่าง ชมทิวทัศน์ ทิวเขาธรรมชาติอนั งดงามจากมุมมองหน้ าต่างบน
รถไฟ
 รับประทานอาหารเช้ า บนรถไฟ
บนรถไฟแห่งความฝั นสายนี ้ ชมบรรยากาศสองข้ างทางจะมีความเป็ นเมืองมากขึ ้น
เริ่ มจาก
หมู่บ้านชนบทสไตล์รัสเซีย เมืองเล็ก เมืองน้ อย ผ่านป่ าสน และธรรมชาติสวยๆ ของประเทศ
เพลินไปกับวิวสองข้ างทาง
นี่คือช่วงเวลาที่เราพักและชมวิวบนรถไฟ เก็บความทรงจาดีๆ
เหล่านั ้น ให้ อยู่กบั เราตลอดไป จากประสบการณ์ตรง ว่าเส้ นทางนี ้ไม่ใช่แค่สวย แต่ยงั เปี่ ยมไป
ด้ วยประสบการณ์ดีๆ ที่หาไม่ได้ จากที่ไหนในโลกจริ งๆ
 รับประทานอาหารกลางวัน บนรถไฟ

14.27 น

เดินทางถึงเมืองเอียคุตส์ Irkutsk Oblast“ปารี ส
แห่ งไซบีเรี ย”伊尔库茨克 เป็ นเมืองใหญ่อีกเมือง
หนึง่ ในไซบีเรี ย
เป็ นศูนย์กลางการปกครองมี
ประชากรประมาณ 588,000 คน เป็ นแหล่ง

ค่า
วันที่เจ็ด
เช้ า

การศึกษา ที่สาคัญ เมืองแห่งธุรกิจและการค้ าระหว่าง ประเทศรัสเซียตะวันตก ประเทศ
มองโกเลียและประเทศจีน เป็ นเมืองที่มีผ้ คู นพลุกพล่านเพราะเป็ นย่านการค้ าขาย เมืองนี ้ได้ ชื่อ
ว่าเป็ น ปารี สของไซบีเรี ย (Paris of Siberia) คณะออกจากสถานี จากนั ้นนาท่านสูโ่ รงแรม
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักเมืองเอียคุตส์ Marriott Hotel（伊尔库茨克）หรื อเทียบเท่ า
วันอาทิตย์
(19/8/2561) ทะเลสาบไบคาล – หมู่บ้านลิสต์ เวียนกา – เมืองเอียคุตส์

(B/ L/ D)

 รับประทานอาหารเช้ า ในโรงแรม
ท่านจะได้ ชมที่เที่ยวไฮไลท์จดุ หนึง่ ของการเดินทาง ทะเลสาบน ้าจืดที่ใหญ่ที่สดุ และลึกที่สดุ ใน
โลก ทะเลสาบไบคาล (Lake Baikal)ตั ้งอยู่บริ เวณตอนใต้ ของไซบีเรี ย ประเทศรัสเซีย โดย
ทะเลสาบนั ้นมีความลึกประมาณ 1,642 เมตร จุดที่ลกึ ที่สดุ มีความลึกกว่า 1,640 เมตร
ทะเลสาบไบคาลเกิดจากการ ที่น ้าเอ่อล้ นเข้ ามาจน
เต็มรอยเปลือกโลกที่แตกเมื่อ 25 ล้ านปี ที่แล้ ว
ทะเลสาบมีความยาวประมาณ 650 กิโลเมตร กว้ าง
โดยเฉลี่ย 50 กิโลเมตร มีพื ้นที่ประมาณ 23,000
ตารางกิโลเมตร และเป็ นหนึง่ ในมรดกโลกที่นา่ ไป
ชม ปริ มาณของน ้าในทะเลสาบแห่งนี ้คิดเป็ นร้ อยละ 25% ของปริ มาณน ้าจืดที่มีอยู่ทั ้งหมดของ
โลก และเป็ นแหล่งน ้าธรรมชาติที่สะอาดเป็ น น ้าจืดที่ใช้ บริ โภคได้ ทะเลสาบแห่งนี ้ซ่อนตัวอยู่ใน
หุบเขา จึงไม่เป็ นที่ร้ ูจกั อย่างแพร่ หลาย จนกระทัง่ ตั ้งแต่ปี ค.ศ. 1902 ทางการได้ สร้ างสายรถไฟท
รานส์ไซบีเรี ยรอบทะเลสาบ นอกจากนี ้บริ เวณรอบ ๆ ทะเลสาย มีสตั ว์ที่ไม่ได้ พบที่ใดในโลกกว่า
200 ชนิด จึงเป็ นที่ร้ ูจกั กันในชื่อ “กาลาปาโกสแห่งรัสเซีย” (Galapagos of Russia) ปั จจุบนั ที่
ทะเลสาบไบคาลถือว่าเป็ นทะเลสาบน ้าจืดที่เก่าแก่ที่สดุ ของโลก และได้ รับการยกย่อง จาก
องค์การยูเนสโกให้ เป็ นมรดกโลกในปี 1996 ขบวนรถไฟจะแล่นไปช้ า ๆ ให้ ทา่ นได้ ชมทัศนียภาพที่
สวยงามของวิวทิวทัศน์ รอบ ๆ ทะเลสาบระหว่างท่าไบคาล กับท่าสลูดยันก้ า ซึง่ ในหลายปี ที่ผา่ น
มาได้ ใช้ เส้ นทางนี ้สาหรับรถไฟท้ องถิ่นและรถไฟท่องเที่ยวเท่านั ้น ขบวนรถไฟจะหยุด ณ หมู่บ้าน
เล็ก ๆ ให้ คณะได้ ลงไปยืดเส้ นยืดสาย และได้ ไปสัมผัสน ้าจืดที่ใสเย็นในทะเลสาบ และได้ มี
โอกาสไปเยี่ยมชมบ้ านไม้ โบราณของชนพื ้นเมืองอีกด้ วย

เที่ยง

ค่า

วันที่แปด
เช้ า

เที่ยง

 รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
ล่ องเรื อจากท่ าเรื อไบคาลสู่หมู่บ้านลิสต์ เวียนกา
Listvyanka ตั ้งอยู่บนพื ้นที่หบุ เขาริ มทะเลสาบไบ
คาล นาท่านเดินชมหมู่บ้านชนบท ผ่านโบสถ์ เซ็นต์นิ
โคลัส โบสถ์ สไตล์ออทอด๊ อคศิลปะราว ปี 90 สร้ าง
ด้ วยไม้ เกือบทั ้งหลังปั จจุบนั ได้ รับการซ่อมแซม
ตกแต่งใหม่
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักเมืองเอียคุตส์ Marriott Hotel หรื อเทียบเท่ า
วันจันทร์
โบสถ์ ประจาเมือง – พิพิธภัณฑ์ ภูมภิ าค– ช้ อปปิ ้ งย่ านคีรอฟสแควร์

(B/ L/ D)

 รับประทานอาหารเช้ า ในโรงแรม
นาท่านชมโบสถ์ ประจาเมืองริ มแม่น ้าสุดคลาสสิก
ถนนคนเดินเส้ นหลักของเมือง บ้ านไม้ สไตล์ไซบีเรี ยใน
เขตเมือง ถนนที่ทาให้ เมืองนี ้ได้ รับฉายาว่าเป็ นปารี ส
น้ อยๆ แห่งดินแดนไซบีเรี ย บรรยากาศขาวโพลนไปด้ วย
หิมะ แต่นนั่ ก็ทาให้ เราเข้ าถึงความเป็ นไซบีเรี ยกันแบบ
เต็มๆ
นาท่านชมพิพธิ ภัณฑ์ ภูมภิ าค (Regional Museum)
เป็ นอาคารสมัยวิคตอเรี ย ที่จดั แสดงวัตถุสิ่งของเครื่ องใช้
เครื่ องแต่งกายของชนเผ่าพื ้นเมือง ตลอดจนวัฒนธรรม
ความเป็ นอยู่ของชนเผ่าเร่ ร่อน
 รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
นาท่านชมบ้ านเรื อนเก่า ที่ยงั คงรักษาสภาพเดิม ๆ คือสร้ างด้ วยไม้ เป็ นที่อยู่อาศัยของผู้มีอนั จะ
กินและเสนาบดีเก่า ท่านจะเพลิดเพลินกับบรรยากาศที่แปลกตา ที่ไม่เคยได้ สมั ผัสจากที่ไหนมา
ก่อน
ชมย่านคีรอฟสแควร์ (KirovSquare)ย่านการค้ าสาคัญ
ของภูมิภาคเดินเล่นตลาดท้ องถิ่น ชมอนุสาวรี ย์เปลวไฟ
นิรันดร์ บริ เวณริ มแม่น ้าแองการ่ า ชมป้ อมไม้ ที่ถกู สร้ าง
ขึ ้นเพื่อเป็ นที่ป้องกันสัตว์ป่า และใช้ เป็ นที่เก็บข้ าวของ

ค่า

ทองคา เงินและสิ่งทอจากการค้ าในอดีต
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักเมืองอิรคุตส์ Marriott Hotel หรื อเทียบเท่ า

วันที่เก้ า

10.45 น.
15.45 น.

วันอังคาร
เมืองเอียคุตส์ – กรุ งเทพฯ

(B/ -/ -)

 รับประทานอาหารเช้ า ในโรงแรม
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางต่อกลับประเทศไทย
 นาท่านเหิรฟ้าสูก่ รุงเทพฯ โดยไซบีเรี ยนแอร์ ไลน์ S7 Airlines เที่ยวบินที่ S7761
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ
ขอบคุณท่ านที่ใช้ บริ การ

กาหนดการเดินทาง
อัตราค่ าบริการ
ผู้ใหญ่ 16 ท่ านขึน้ ไป
บนรถไฟ (พัก 2 ท่ าน/ห้ อง เกรดมาตรฐาน)
อัตรานีร้ วม







อัตรานีไ้ ม่ รวม 




ผู้ใหญ่ /ท่ าน
(โรงแรมพัก 2 ท่ าน/ห้ อง)
93,800 บาท

ค่าตัว๋ เครื่ องบินไปกลับ (ตัว๋ กรุ๊ป)
 ค่าน ้าหนักกระเป๋ าไม่เกินที่สายการบินกาหนด
ค่าที่พกั โรงแรม (2ท่าน/ห้ อง บนรถไฟ 2 ท่าน/ตู้)
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
ค่าวีซา่ ท่องเที่ยว
 บัตรเข้ าชมสถานที่ตา่ ง ๆ ตามรายการ
อาหารครบทุกมื ้อตามรายการ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุทกุ ที่นงั่ ๆ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื่ องดื่มนอกรายการ เป็ นต้ น.
ค่าทิปไกด์และคนขับรถท้ องถิ่น
ค่าน ้าหนักเกิน ตามที่สายการบินกาหนด
ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีนกั ท่องเที่ยว ( ถ้ ามี )

