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รหัสโปรแกรม : 25202 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 

Moscow - Murmansk 8 Days 
 
เดินทางโดยสายการบิน มาร์ฮานแอร์ 
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ก ำหนดวนัเดินทำง 
วนัเดินทาง ราคา พกัเดีย่ว 

30 พ.ย. – 07 ธ.ค. 65 60,999. - 9,999. - 
07 – 14 ธ.ค. 65 60,999. - 9,999. - 

28 ธ.ค. – 04 ม.ค. 66 63,999. - 9,999. - 
18 – 25 ม.ค. 66 59,999. - 9,999. - 
15 – 22 ก.พ. 66 59,999. - 9,999. - 

ตำรำงกำรเดินทำง 
วนัท่ี ก ำหนดกำรเดินทำง พกัโรงแรม 

1 กรงุเทพฯ – เตหะรำน - มอสโก  
2 เนินเขำสแปโรว ์– ประตูชยั - นโวดีวิซีคอนแวนต์ 

มหำวิหำรเซนต์ซำเวียร ์- ช้อปป้ิงถนนอำรบตั   
Holiday Inn หรือเทียบเท่ำ 

3 สวนอเลก็ซำนเดอร ์– พระรำชวงัเครมลิม - Amory Chamber
ห้ำงสรรพสินค้ำ GUM – มูรมนัส ์- ตำมล่ำแสงเหนือ 

Azimut Hotel หรือเทียบเท่ำ 

4 หมู่บ้ำนซำมิ – Kirovsk - Snow Village - ตำมล่ำแสงเหนือ Azimut Hotel หรือเทียบเท่ำ 
5 อนุสำวรียอ์โลชำ – พิพิธภณัฑเ์รือตดัน ้ำแขง็พลงันิวเคลียร ์

Husky Slading – Snowmobile - ตำมล่ำแสงเหนือ  
Azimut Hotel หรือเทียบเท่ำ 

6 มูรมนัส ์– มอสโก - ตลำดอิซมำยลอฟสกำยำ Holiday Inn หรือเทียบเท่ำ 
7 มอสโก – เตหะรำน - กรงุเทพฯ  
8 กรงุเทพฯ  

เดินทำงโดยสำยกำรบิน Mahan Air และ Aeroflot 
WE 050 BKK (สวุรรณภมิู) - IKA (เตหะรำน) 22.00 - 02.15 
WE 084                      IKA (เตหะรำน) - VKO (มอสโก) 05.30 - 08.15 
SU 1332                      VKO (มอสโก) - MMK (มรูมนัส)์ 20.45 - 23.00 
SU 6480                      MMK (มูรมนัส)์ - VKO (มอสโก) 13.10 - 15.50 
W5 085                      VKO (มอสโก) - IKA (เตหะรำน) 10.45 - 16.45 
W5 051 IKA (เตหะรำน) - BKK (สวุรรณภมิู) 21.45 - 07.50 
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1930 คณะพรอ้มกนั ณ สนำมบินสุวรรณภมิู ชัน้ 4 ประตูท่ี 7 เคำน์เตอร ์N สำยกำรบินมำฮำนแอร ์โดยมเีจา้หนาที่

ของบรษิทัคอยใหก้ารตอ้นรบับรกิาร ตรวจเอกสารและสมัภาระ 
2200 ออกเดนิทางสู ่กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่ำน โดยสำยกำรบิน Mahan Air เท่ียวบินท่ี W5 050  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0215 เดินทำงถึง สนำมบินเตหะรำน ประเทศอิหร่ำนเพื่อรอเปล่ียนเครื่อง   
 ** โปรดแต่งกายดว้ยชุดสุภาพ ณ ท่าอากาศยาน กรุงเตหะราน ประเทศอหิร่าน ** 

- สุภาพสตร:ี ควรสวมกางเกงขายาว และเสือ้แขนยาวไม่รดัรปู และเตรยีมผา้ส าหรบัคลุมศรษีะ 
- สุภาพบุรุษ: ควรสวมกางเกงขายาว และเสือ้แขนยาว 

0530 ออกเดนิทางสู ่กรงุมอสโก ประเทศรสัเซีย โดยสำยกำรบิน Mahan Air เท่ียวบินท่ี W5 084 
0815 เดนิทางถงึ ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติวนูโคโว กรงุมอสโก ประเทศรสัเซีย ตรวจเชค็สมัภาระและผ่านพธิตีรวจ
 คนเขา้เมอืงแลว้ น าท่านเดนิทางสู ่กรงุมอสโก 

เช้ำ น าท่านชม เนินเขำสแปโรว ์Sparrow Hills เนินเขาทีต่ ัง้อยู่บนฝัง่ขวาของแม่น ้ามอสโก ในปี ค.ศ. 1935 ไดม้กีาร
เปลีย่นชื่อและกลายเป็นทีรู่จ้กัในชื่อ Leninskiye Gory เนินเขานี้เป็นหนึ่งในเจด็เนินเขาของมอสโก มคีวาม
คลา้ยคลงึกบักรุงโรม ดา้นบนเนินเขาเป็นสวนสาธารณะและจุดชมววิ ทีม่คีวามสงูจากระดบัแม่น ้าคอื 80 ม. เชญิ
ทุกท่านชมทศันียภาพทีง่ดงามทีสุ่ดแห่งหนึ่งของรสัเซยี จากนัน้น าชม ประตูชยั Triumph Areh อนุสาวรยีแ์ห่งชยั
ชนะอนัยิง่ใหญ่ตลอดประวตัศิาสตรอ์นัยาวนานของรสัเซยี ในดา้นการทหารทีท่รงพลงัและแขง็แกร่ง ประตูชยัแห่ง
นี้สรา้งขึน้เพือ่เฉลมิฉลองชยัชนะและอุทศิใหแ้ก่เหล่าทหารและประชาชนชาวรสัเซยีผูร้กัชาต ิทีต่่อสูก้บัจกัรพรรดิ
โปเลยีน ในสงครามฝรัง่เศส-รสัเซยี เมื่อปี ค.ศ. 1812  

เท่ียง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ห้องอำหำร 
บ่ำย น าท่านชม นโวดีวิชี คอนแวนต์ Novodevichy Convent สถานทีเ่ก่าแก่และสวยงามทีสุ่ดแห่งหนึ่งในมอสโก 

สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1524 ดว้ยสถาปัตยกรรมทีเ่รยีกว่า มอสโก-บารอก (Moscow-Baroque) โดย เจ้ำชำยวำซิลี    
ท่ี 3 แห่งมอสโก (Vasili III) เพือ่ฉลองชยัในศกึ "สโมเลนสค"์ ระหว่างมอสโกกบัลทิวัเนีย โนโวดวีชิ ีในสมยัก่อน

วนัแรก     กรงุเทพฯ - เตหะรำน -  มอสโก 

วนัท่ีสอง    เตหะรำน -  มอสโก 
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เป็นคอนแวนตท์ีพ่กัของนกับวชและป้อมปราการ สรา้งอยู่ใกลโ้คง้แม่น ้ามอสกวา ทางทศิตะวนัตกเฉียงใตข้อง
มอสโกเครมลนิ ต่อมาคอนแวนตถ์ูกใชเ้ป็นทีพ่กัของราชวงคท์ีเ่ป็นผูห้ญงิในครอบครวัของซาร ์(Tsar) รวมทัง้
ผูต้ดิตามและชนชัน้สงู และไดม้กีารสรา้งสุสานอยู่ดา้นขา้งดว้ยเพือ่ใชฝั้งศพขนุนางและผูม้ชีื่อเสยีง น าท่านชม น า
ท่านแวะถ่ายภาพ มหำวิหำรเซนต์ซำเวียร ์ Cathedral of Chirs หรอืเรยีกอกีชื่อว่ามหาวหิารโดมทอง สรา้งขึน้
เพือ่เป็นอนุสรณ์แห่งชยัชนะในสงครามนโปเลยีนเมื่อปี ค.ศ.1812 โดยพระเจา้ซารอ์เลก็ซานเดอร ์ที ่1 ใชเ้วลา
ก่อสรา้งนานถงึ 45 ปี และเป็นวหิารทีส่ าคญัของนิกายรสัเซยีนออธอดอกซ ์ยงัใชเ้ป็นทีป่ระกอบพธิกีรรมทีส่ าคญั
ระดบัชาตอิกีดว้ย จากนัน้น าท่านสูย่่าน ถนนอำรบตั Arbat Street  ย่านชอ้ปป้ิงทีข่ึน้ชื่อทีสุ่ดในมอสโก ใหท้่าน
อสิระเดนิเล่น    ทีส่องขา้งทางเตม็ไปดว้ยรา้นรวง บนทอ้งถนนมนีกัแสดงสมคัรเล่นแสดงและนกัวาดภาพมาโชว์
ความสามาสถใหท้่านไดช้ื่นชมเรื่อยๆตลอดทาง พรอ้มเลอืกซือ้ของท่านเล่น และสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย  

ค ำ่      บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ห้องอำหำร  
 น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั Holiday Inn หรือเทียบเท่ำ (N1) 
 

 

 
 
 
 
 
 
เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

น าท่านชม สวนอเลก็ซำนเดอร ์Alexander Garden ถอืเป็นสวนสาธารณะแห่งแรกในเมอืงมอสโก เปิดครัง้แรก
ในปี ค.ศ.1821 โดยสรา้งขึน้เพือ่เฉลมิฉลองชยัชนะของรสัเซยีเหนือกองทพันโปเลยีนในปี ค.ศ.1812 สวนแห่งนี้
ประกอบไปดว้ยสวนสามแห่งทีท่อดยาวไปตามแนวก าแพงตะวนัตกของพระราชวงัเครมลนิ ซึง่มคีวามยาวถงึ 865 
เมตร (2838 ฟุต) โดยจุดเด่นของสวนอเลก็ซานเดอร ์กค็อืรปูปัน้ประตมิากรรมและน ้าพุที่ถูกประดบัเป็นจุดๆ 
นอกจากนัน้ยงัมกีารตกแต่งสวนดว้ยเศษซากปรกัหกัพงัจากซากอาคารทีถู่กท าลายโดยกองทพันโปเลยีนบ น าชม 
พระรำชวงัเครมลิม Grand Kremlin Palace เป็นทีป่ระทบัของพระเจา้ซารท์ุกพระองค ์จนกระทัง่ถงึยุคพระเจา้ 
ปีเตอรม์หาราชทรงยา้ยไปประทบัทีเ่มอืง เซนต์ ปีเตอรส์เบริก์ ปัจจุบนักลายมาเป็นทีป่ระชุมของรฐับาลและเป็นที่
รบัรองแขกระดบัประเทศ และยงัเป็นทีต่ ัง้ของ มหำวิหำรอสัสมัชญั Assumption Cathedral สรา้งโดยสถาปนิก
ชาวอติาเลยีนเป็นสถปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด และยงัเป็นสถาที ่ทีพ่ระเจา้ซารใ์หท้ าเป็นพธิบีรมราชาภเิษก   
มหำวิหำรอำรค์แอนดเ์กิล มิคำเอล The Archangel Michael ทีส่รา้งอุทศิใหก้บันกับุญอารค์แอนดเ์กลิ มคิาเอล 
เป็นทีเ่กบ็พระศพของพระเจา้ซารก์่อนยุคพระเจา้ปีเตอรม์หาราช ระฆงัยกัษ์แห่งพระเจ้ำซำร ์Big Bell of Tsar 
สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1733-1735 ในสมยัพระนางแอนนา ทีท่รงประสงคจ์ะสรา้งระฆงัทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก แต่เกดิความ
ผดิพลาดระหว่างหล่อจงึท าใหร้ะฆงัแตก ปืนใหญ่พระเจ้ำ  Cannons of Tsar สรา้งในปี ค.ศ. 1586 เพือ่ตอ้งการ

วนัท่ีสำม    มอสโก - มูรมนัส ์  
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ใหเ้ป็นปืนใหญ่ทีสุ่ดในโลก ทีย่งัไม่เคยไดถู้กใชง้านมาก่อน ปืนใหญ่ท าดว้ยบรอนซ์น ้าหนกั 40 ตนั และลูกกระสุน
หนกั 1 ตนั จากนัน้น าท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑอ์ำโมร ีAmoury Chamber พพิธิภณัฑท์ีเ่ก่าแก่และร ่ารวยทีสุ่ดใน
กรุงมอสโก เป็นทีร่วบรวมขุมทรพัยแ์ละเหล่าศาสตราวุธ  เครื่องประดบัทีไ่ดจ้ากการรบิมาจากสงคราม ทัง้มงกุฎ 
เพชรนิลจนิดา สิง่ของมคี่าต่างๆ รวมถงึเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ของพระเจา้ซาร์และพระบรมวงศานุวงศ์ อกีทัง้
เครื่องเงนิ เครื่องทอง และหอ้งมหาสมบตัขิองราชวงศร์สัเซยี ทีเ่ตม็ไปดว้ยเพชรและอญัมณีทีม่คี่ามากมาย  

เท่ียง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ห้องอำหำร 

บ่ำย อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเทีย่วชมบรเิวณรอบ จตัุรสัแดง Red Square ลานกวา้งใจกลางเมอืงทีเ่ป็นเวทขีองเหตุการณ์
ส าคญัในประวตัศิาสตรข์องรสัเซยี ไม่ว่าจะเป็นงานเฉลมิฉลองทางศาสนาหรอืการประทว้งทางการเมอืง จตัุรสัแห่ง
นี้สรา้งในปีครสิตศ์ตวรรษที ่17 ปัจจุบนัสถานทีแ่ห่งนี้ใชจ้ดังานเทศกาลเช่น ปีใหม่, วนัชาต,ิ วนัแรงงาน ฯลฯ    
สว่นบรเิวณโดยรอบของจตัุรสัแดง เป็นทีต่ ัง้ของกลุ่มสถาปัตยกรรมทีส่วยงาม อนัไดแ้ก่ มหำวิหำรเซนต์บำซิล 
Saint Basil’ s Cathedral หนึ่งในมหาวหิารทีม่ชีื่อเสยีงระดบัโลก และไดก้ลายเป็นสญัลกัษณ์ส าคญัของกรุง
มอสโก ดว้ยรปูทรงทีส่วยงามโดดเด่นไม่เหมอืนวหิารใด ถูกประดบัไปดว้ยโดมหวัหอม 9 ยอด มสีสีนัแตกต่างกนั
ราวกบัลูกกวาด ถูกออกแบบใหม้รีูปทรงคลา้ยกบัเปลวไฟพุง่ขึน้สูท่อ้งฟ้า ไดร้บัการยกย่องว่างดงามไม่มโีบสถใ์ด
dral เหมอืน รวมทัง้ไดร้บัเลอืกใหเ้ป็นมรดกโลกจาก UNESCO ในปี 1990 อกีดว้ย ถดัมาคอืป้อมทีม่ชีื่อเสยีงมาก
ทีสุ่ดคอื Spasskaya Tower ตัง้ตระงา่นสงูทีสุ่ดและยงัเป็นหอนาฬกิา จงึท าใหป้้อมนี้เป็นแลนมารค์ทีส่ าคญัทีท่่าน
มารสัเซยีตอ้งไม่พลาดทีจ่ะเกบ็รปูภาพบรรยากาศของป้อมแห่งนี้เอาไว ้ชม อนุสรณ์สถำนเลนิน (Lenin 
Memorial) สรา้งเพือ่ร าลกึถงึผูน้ าคอมมวินสิตค์นแรกของรสัเซยี ภายในคอืสถานทีเ่กบ็ร่างของ วลาดมีรี ์เลนิน 
เสยีชวีติลงในปี ค.ศ. 1924 ร่างของเขาไดถู้กเกบ็รกัษาไวใ้หส้าธารณชนไดช้มกนั โบสต์ Kazan Cathadral  
สรา้งขึน้เพือ่แสดงความเคารพต่อพระแม่ Kazan และเป็นการเฉลมิฉลองชยัชนะต่อโปแลนด ์หลกักิโลเมตรท่ี 0 
Nulevoy Kilometr โดยมคีวามเชื่อทีว่่า ถา้เรายนืตรงกลางของวงกลมแลว้หนัหลงัโยนเหรยีญ แลว้เหรยีญยงัอยู่
ในวงกลม ท่านจะไดก้ลบัมาทีม่อสโกอกีครัง้ สว่นทางดา้นหลงัจะเป็น ประตูคืนพระชนน์ชีพ Voskresenskiye 
Vorata สรา้งขึน้ในศตวรรษที ่18 เพือ่เป็นเกยีรตแิก่พระแม่มาร ี อนุสรณ์ Marshal Zhukov Monument 
อนุสาวรยีข์องท่านนายพลซูคอฟ ผูน้ ากลุ่มคอมมวินิสในสมยัสงครามโลกครัง้ทีส่อง สรา้งขึน้เพือ่เป็นเกยีรตใิน
โอกาศเฉลมิฉลองครบรอบ 50 ปีแห่งชยัชนะในสงครามรกัชาตอินัยิง่ใหญ่ ทีท่่านไดน้ ากองทพัเขา้ยดึกรุงเบอรล์นิ 
ประเทศเยอรมนัไดส้ าเรจ็ จากนัน้ชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ณ ห้ำงสรรพสินค้ำ GUM ทีม่ชีื่อเสยีงในดา้นสถาปัตยกรรม
ทีเ่ก่าแก่ของกรุงมอสโก ก่อสรา้งขึน้ในปีค.ศ. 1895 ป็นอาคารสงู 3 ชัน้ มรีา้นคา้เปิดใหบ้รกิารมากมายกว่า 200 
รา้นคา้ดว้ยกนั มทีัง้สนิคา้ทีม่รีูปลกัษณ์ภายในและภายนอกทีด่หูรหูราโอ่อ่า, สนิคา้ประเภทอุปโภคและบรโิภคเช่น 
เสือ้ผา้ ของใชใ้นครวัเรอืน สนิคา้ทีม่ชีื่อประเภท น ้าหอม เครื่องส าอางค ์และของทีร่ะลกึ มใีหเ้ลอืกหลากหลาย      

ค ำ่ อิสระอำหำรค ำ่ ตำมอธัยำศยั  
1700 น าท่านเดนิทางสูส่นามบนิเซเรเมเตยีโว 
2045 ออกเดนิทางสู ่เมอืงมูรมนัส ์โดยสายการบนิ แอโรฟลอต เทีย่วบนิ SU1332 
2300 ถงึสนามบนิมรูมนัส ์ตรวจเชค็สมัภาระ  

https://th.wikipedia.org/wiki/%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_%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99
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จากนัน้น าท่านออกล่ำแสงออโรร่ำหรอืแสงเหนือ ปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้ในฤดหูนาว มองเหน็ไดเ้ฉพาะพืน้ทีเ่หนือ
เสน้ Artic Cicle (เสน้รุง้ที ่66 องศาเหนือ) ในวนัทีฟ้่ามดืสนิทไรแ้สงและเมฆรบกวน เราจะเหน็กลุ่มหมอกสเีขยีวที่
เกดิจากปฏกิรยิาระหว่างสนามแม่เหลก็จากดวงอาทติย ์กบัอนุภาคทีอ่ยู่ในชัน้บรรยากาศ 

 น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั Azimut Hotel หรือเทียบเท่ำ (N2) 

 
  
 

 

 

 

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
น าท่านเดนิทางสู ่หมู่บ้านซามิ Sami Village  ทีต่ัง้อยู่ในเขตอ าเภอโลโวเซโร เป็นชนเผ่าพืน้เมอืงทีต่ ัง้รกรากอยู่ใน
บรเิวณดนิแดนแลปแลนด ์อดตีเคยด ารงชพีดว้ยการเลีย้งสตัว ์ล่าสตัวแ์ละประมง น าท่านชมพรอ้มเรยีนรูว้ถิชีวีติ
พืน้บา้นของชาวซาม ิผ่านกจิกรรมนนัทนาการต่างๆ เช่น ชกัเย่อ ฟุตบอลซาม ิฟังความเชื่อพืน้บา้นต่างๆ ให้
อาหารกวางเรนเดยีร ์สุนขัฮสักีแ้สนรู ้และขีเ่ลื่อนเทยีมกวางเรนเดยีร ์ 

เท่ียง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ห้องอำหำร 

บ่ำย เดนิทางสูเ่มอืง Kirovsk  เมอืงนี้ก่อตัง้ขึน้ตัง้แต่ ปี ค.ศ. 1929 เป็นเมอืงเลก็ๆทีต่ ัง้อยู่บนเทอืกเขา Khibiny บน
ชายฝัง่ของทะเลสาบ Bolshoy Vudyavr ห่างจาก Murmansk ประมาณ 175 กโิลเมตร และมปีระชากรประมาณ 
28,625 ใหท้่านไดช้มบรรยากาศวถิชีวีติความเป็นอยู่ของชาวเมอืงนี้ แลว้เขา้สู ่เมืองหิมะ Snow Village ทีส่รา้ง
ขึน้ในอุโมงคห์มิะ ทีม่กีารสรา้งประตมิากรรมน ้าแขง็เป็นรปูร่างต่างๆทีส่วยงามมากมาย มทีัง้อาคารตกึสวยงาม,  
รปูปั้นนานาชนิด, โบสถน์ ้าแขง็ และเฟอรน์ิเจอรต์่างๆ เชญิท่านถ่ายภาพไวเ้ป็นทีร่ะลกึ  

ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ห้องอำหำร  
น าท่านล่ำแสงออโรร่ำ หรอืแสงเหนือ  
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั Azimut Hotel หรือเทียบเท่ำ (N3) 
 
 
 
 
 
 

วนัท่ีส่ี   มูรมนัส์ 
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เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

น าท่านชม อนุสำวรียอ์โลชำ Alyosha Memorial สรา้งขึน้เพือ่อุทศิใหก้บัเหล่าทหารกองทพัของโซเวยีตที่
สามารถตรงึกองก าลงัเพือ่หยุดยัง้การรุกคบืจากกองทพัเยอรมนั เป็นรปูปั้นขนาดสงูถงึ 35.5 เมตร และมคีวามสูง
เป็นอนัดบัสองของรสัเซยีและมนี ้าหนกักว่า 5,000 ตนั จากนัน้น าชม พิพิธภณัฑเ์รือตดัน ้ำแขง็พลงันิวเคลียร ์
Lenin Ice Breaker ซึง่เป็นเรอืท าลายน ้าแขง็พลงันิวเคลยีรร์ุ่นแรก เริม่ใชเ้มื่อปี ค.ศ. 1957 และไดป้ลดประจ าการ
แลว้ ในอดตีเรอืล านี้ใชต้ดัน ้าแขง็ในบรเิวณทะเลเหนือ เพือ่เปิดทางใหเ้รอืเดนิสมุทรในการขนสง่สนิคา้ ปัจจุบนัได ้
เปิดเป็นพพิธิภณัฑไ์ดใ้หน้กัท่องเทีย่วไดเ้ขา้เยีย่มชมเพือ่เรยีนรูเ้รื่องราวในอดตี  

เท่ียง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ห้องอำหำร 
บ่ำย น าท่านสู ่Husky Farm ใหท้่านไดช้มความน่ารกัของสุนขัแสนรูฮ้สักี ้ซึง่เป็นสุนัขพนัธุฉ์ลาดเฉลยีวและแขง็แรงมาก 

โดยอาศยัอยู่ในเขตหนาว ซึง่ชาวแลปป์ไดเ้ลีย้งสุนขัพนัธุน์ี้เพือ่ใชใ้นการลากเลื่อนบนน ้าแขง็หรอืหมิะ และใหท้่าน
ไดส้มัผสัประสบการณ์ นัง่รถเทียมสุนัขฮสัก้ีลำกเลื่อน Husky Sledding พรอ้มร่วมสนุกสนานไปกบักจิกรรม 
นัง่สโนโมบลิ Snowmobile กลางทุ่งหมิะอนัเหน็บหนาวและขาวโพลน 

 

 

 

 

 

 

ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ห้องอำหำร 

น าท่านล่าแสงออโรร่า หรอืแสงเหนือ  

น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั Azimut Hotel หรือเทียบเท่ำ (N4) 

วนัท่ีห้ำ   มูรมนัส์ 
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เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
 อสิระใหท้่านไดเ้กบ็ของเชค็สมัภาระ 
1030 น าท่านเดนิทางสูส่นามบนิมูรมนัส ์เพือ่เดนิทางไปยงักรุงมอสโก 
1310 ออกเดนิทางสูก่รุงมอสโก โดยสายการบนิ แอโรฟลอต เทีย่วบนิ SU6480 
1550 ถงึกรุงมอสโก และตรวจเชค็สมัภาระ 

น าท่านเดนิทางสู ่ตลำดอิสมำยลอฟสก้ี Izamaylovsky Bazar ตลาดทีใ่หญ่ทีสุ่ดของกรุงมอสโก มขีองฝาก
มากมายและราคาย่อมเยาทีสุ่ด อาทเิช่น ของทีร่ะลกึ, เสือ้, รองเทา้, ผา้พนัคอ, นาฬกิา, ภาพวาดต่างๆ แถมทัง้
สองขา้งทางกย็งัมรีา้นอาหารนานาชนิด จากกกลุ่มประเทศอดตีสหภาพโซเวยีต, ขนมทานเล่นมากมาย ใหท้่านได้
เลอืกชมิกนั และชอ้ปป้ิงอย่างจุใจ โดยเฉพาะสนิคา้ที่ขึน้ชื่อทีสุ่ด ทีใ่ครหลายคนๆมารสัเซยีแลว้ตอ้งซือ้กลบัเป็นของ
ฝากคอื ตุ๊กตำแม่ลูกดก Matryoshka ตุ๊กตาไมเ้ขยีนลวดลายทีส่วยงามและซอ้นกนัเป็นชัน้ๆ  

ค ำ่      อิสระอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั ท่ี Izamailovsky Bazar 
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั Holiday Inn Hotel หรือเทียบเท่ำ (N5) 

 

 
 
เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
0700 น าท่านเดนิท่านสู่ท่าอากาศยานนานาชาตวินูโคโว กรงุมอสโก 
1045 ออกเดนิทางสู ่กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่ำน โดยสายการบนิ Mahan Air เทีย่วบนิที ่W5 085 
1645 เดนิทางถงึ สนามบนิเตหะราน ประเทศอหิร่านเพือ่รอเปลีย่นเครื่อง   
 ** โปรดแต่งกายดว้ยชุดสุภาพ ณ ท่าอากาศยาน กรุงเตหะราน ประเทศอหิร่าน ** 

- สุภาพสตร:ี ควรสวมกางเกงขายาว และเสือ้แขนยาวไม่รดัรปู และเตรยีมผา้ส าหรบัคลุมศรษีะ 
- สุภาพบุรุษ: ควรสวมกางเกงขายาว และเสือ้แขนยาว 

2145 ออกเดนิทางสูส่นามบนิสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสายการบนิ Mahan Air เทีย่วบนิที ่W5 051 
 
 
0750 ถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ…. 

วนัท่ีเจด็   มอสโก - กรงุเทพฯ 

วนัท่ีแปด  กรงุเทพฯ 

วนัท่ีหก   มูรมนัส ์- มอสโก 
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************************************************************************* 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวม 
1.ค่าตัว๋เครื่องบนิ ชัน้ประหยดั ( Economy Class) ทีร่ะบุวนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ  
2.ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งตามรายการ  
3.ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการ  
4.ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเท่า  
5.ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ  
6.ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการ  
7.ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบุคคลคุม้ครองการเจบ็ป่วยเนื่องดว้ยโควดิ 
8.ค่าหวัหน้าทวัรข์องบรษิทัดแูลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทิปหวัหน้ำทวัร)์  
 
อตัรำน้ีไม่รวม 
1.ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดนิทาง  
2.ค่าใชจ่้ายสว่นตวั อาทเิช่น  ค่าเครื่องดื่มทีส่ ัง่พเิศษ , คา่โทรศพัท ์, ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง,  ค่าน ้าหนกั
เกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายเอง,  ค่ารกัษาพยาบาล กรณี
เกดิการเจบ็ป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรอืของมคี่าทีส่ญูหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นต้น 
3.ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
4.ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึน้ราคา  
5.ค่าทปิมคัคุเทศก ์ทปิคนขบัรถทอ้งถิน่ และทปิหวัหน้าทวัร ์จ านวน 80 USD ต่อทา่นตลอดทรปิ  
6.ค่าพนกังานยกกระเป๋าทีส่นามบนิทุกแห่ง และโรงแรมทุกเมอืง 
8.ค่าธรรมเนียมวซี่าในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ใช่สญัชาตไิทย  
** ค่ำทิปโปรดช ำระกบัเจ้ำหน้ำท่ีท่ี สนำมบิน ณ วนัเดินทำง รวมทัง้ส้ิน 80 USD ต่อท่ำน ** 
 
กรณุำอ่ำนหมำยเหตใุห้ละเอียดทุกข้อ 
1. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสุดวสิยัทีท่าง บรษิทัฯ ไม่สามารถ
ควบคุมได ้เช่น การนดัหยุดงาน, โรคระบาด, จลาจล,การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง
ไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่่านจะใช้
หนงัสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทาง หากท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศ
หนึ่ง      
2. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
3. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
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4. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโรงแรมตามความเหมาะสม 
5. กรณีทีค่ณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางตามเงือ่นไข โดยทางบรษิทัฯ จะแจง้ให้
ท่านทราบล่วงหน้า 15 วนัก่อนการเดนิทาง เวน้แต่ผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระสว่นต่างทีเ่กดิขึน้ จงึท าใหค้ณะออก
เดนิทางได ้
6. ในกรณีคณะเดนิทางท่านหนึ่งท่านใดในคณะ ไม่รบัเงื่อนไข  เป็นเหตุใหท้วัรไ์ม่สามารถเดนิทางได ้ จะถอืว่าท่าน
รบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขในการยกเลกิการเดนิทาง 
7. เมื่อท่านท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ 
8.ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ ก่อนทุกครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯจะ
ไม่ขอรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทัง้สิน้โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบั
สภาวะอากาศ และเหตุสุดวสิยัต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบรษิทัฯ จะค านึงถงึผลประโยชน์และความ
ปลอดภยัของผูร้่วมเดนิทางเป็นส าคญั 
9.เนื่องดว้ยสถานการณ์โควดิ ท าใหก้ารเดนิทางบางคณะจ าเป็นตอ้งท าตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋เดีย่ว โดยคณะจะคอนเฟิรม์
เดนิทางเมื่อผูเ้ดนิทางครบ 15 ท่านเท่านัน้ และจะออกตัว๋หลงัจากทีผู่เ้ดนิทางครบจ านวน กรณีทีต่ ัว๋เดีย่วมรีาคาสงูกว่า
ตน้ทุนทีท่วัรว์างไว ้จะมผีลท าใหค้ณะไม่สามารถคอนเฟิรม์เดนิทางได ้เวน้แต่ผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระสว่นต่างที่
เกดิขึน้ จงึท าใหค้ณะออกเดนิทางได้ 
 
 
เงื่อนไขกำรจอง 
1.ช าระเงนิมดัจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 24 ชัว่โมงหลงัการจองโดย ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือได้รบัเงินมดัจ ำแล้วเท่ำนัน้  
2. สง่ส าเนาหน้าพาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดอืน และใบรบัรองการฉีดวคัซนีอย่างน้อย 2 
เขม็ (สามารถท าขอไดใ้น Application หมอพรอ้ม) 
3.หำกท่ำนท่ีต้องกำรออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ (กรณีลูกค้ำอยู่ต่ำงจงัหวดั) ใหท้่านตดิต่อเจา้หน้าที ่ก่อนออก
บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หน้าทีไ่ม่ว่าจะกรณีใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ 
ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้  
4. หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตวั หรอืไม่สะดวกใน
การเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชัว่โมงตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายใน 
ครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด   

 
เงื่อนไขกำรช ำระค่ำทวัรส่์วนท่ีเหลือ 
ทำงบริษทัขอเกบ็ค่ำทวัรส่์วนท่ีเหลือ 30 วนัก่อนกำรเดินทำง หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำรอนุมติัวีซ่ำหรือยกเลิกกำร
เดินทำงโดยเหตุจ ำเป็น ทำงบริษทัขอเกบ็เฉพำะค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดขึ้นจริง 

 



       (ISTCLT0012022) 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินและท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน 
1.ทางบรษิทัไดส้ ารองทีน่ัง่พรอ้มช าระเงนิมดัจ าค่าตัว๋เครื่องบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทวัร ์ไม่ว่าจะดว้ย สาเหตุใด ทาง
บรษิทัขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเกบ็ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ ค่าตัว๋เครื่องบนิ หรอืค่าใชจ่้ายอื่นๆทีเ่กีย่วเนื่องกนัจากการยกเลกิ
ของท่านอนัมผีลต่อท่านอื่นๆของคณะ ซึง่มคี่าใชจ่้าย ประมาณ 5,000 – 30,000 บาท  แลว้แต่กรณี 
2.หากตัว๋เครื่องบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รยีกเกบ็ ค่าใชจ่้ายตามที่
เกดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างน้อย 
3.นัง่ที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะนัง่ตอ้งมคีุณสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด เช่น 
ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกายแขง็แรง และช่วยเหลอืผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเรว็ในกรณีทีเ่ครื่องบนิมปัีญหา เช่น  สามารถเปิดประตู
ฉุกเฉินได ้(น ้าหนกัประมาณ 20 กโิลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ัง่ Long 
leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หน้าทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเท่านัน้ 

กรณียกเลิกกำรเดินทำง 
1.บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรเกบ็ค่ำใช้จ่ำยทัง้หมดกรณีท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงและมีผลท ำให้คณะเดินทำงไม่
ครบตำมจ ำนวนท่ีบริษทัฯก ำหนดไว้ (15 ท่ำนขึ้นไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัและผูเ้ดนิทางอื่นที่
เดนิทางในคณะเดยีวกนับรษิทัตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน  

2.บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรเกบ็ค่ำใช้จ่ำยทัง้หมด กรณทีีเ่กดิเหตุจลาจล โรคระบาด สงคราม สนึาม ิแผ่นดนิไหว ภูเขา
ไฟระเบดิ อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ เนื่องจากอยู่เหนือการควบคุมของบรษิทัฯ โดยถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงือ่นไขน้ีแลว้เมื่อได้
ตดัสนิใจจองทวัร ์หรอืช าระมดัจ า 
3.กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะท าการเลื่อนการ
เดนิทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื อาทิ ค่าธรรมเนียมในการมดั
จ าตัว๋  
4.กรณีผู้เดินทำงไม่สำมำรถเข้ำ-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หน้าที ่ไม่ว่าเหตุผลใดๆตาม
ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คืนค่ำทวัรท์ัง้หมด 
 
ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 
1.เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว (Single) และหอ้งคู่ 
(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มี
หอ้งพกัแบบ 3 เตยีง 
2.โรงแรมในยุโรป รสัเซยี ตุรก ีจอรเ์จยี สว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่า  
3.กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอสงวน
สทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
4.โรงแรมในยุโรป รสัเซยี ตุรก ีทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั 
และไม่มอี่างอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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