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Frozen Murmansk ตามล่าหาเเสงเหนือ 
 

 ตามล่าหาแสงเหนือ ท่ีเมืองมูรม์นัสค ์
 ชมวิถีชวีิตของชาวพืน้เมือง ณ หมู่บา้นซามิ  
 สมัผสัประสบการณ ์ นั่งรถเทียมกวางเรนเดียรล์ากเลื่อน แบบชาวพืน้เมือง 
 ชมความน่ารกัของสนัุขแสนรู ้ ณ ฟารม์สุนขัพนัธุไ์ซบีเรียน ฮสักี ้ 
 ชม อนุสาวรียอ์โลชา ท่ีสรา้งขึน้เพ่ืออทิุศใหก้บัเหล่าทหารกองทพั 
 ชม จตุรสัแดง เป็นเสมือนสญัลกัษณข์องรสัเซยี  
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 ชม วิหารเซนตบ์าซิล อีกหน่ึงสญัลกัษณท่ี์ส าคญัของรสัเซยี 
 ชม พระราชวงัเครมลิน สมัผสัความย่ิงใหญ่และความสวยงาม 
 ชอ้ปป้ิง หา้งสรรพสินคา้กุม ย่านการคา้สินคา้ท่ีมีชือ่เสียง  

 

ก าหนดการเดินทาง 
 
วนัท่ี 1  สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - เตหะราน 

 
19:30 น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตูทางเขา้ 8 

เคานเ์ตอร ์S สายการบิน Mahan Air โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั 
** โปรดแต่งกายดว้ยชุดสุภาพ ณ ท่าอากาศยาน กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน ** 
- สุภาพสตรี: ควรสวมกางเกงขายาว และเสือ้แขนยาวไม่รดัรูป และเตรียมผา้ส าหรบัคลุม

ศรีษะ 
- สุภาพบุรุษ: ควรสวมกางเกงขายาว และเสือ้แขนยาว 

 
23:35 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน โดยเท่ียวบินท่ี W5050 
 
 

 
 

วนัท่ี 2  เตหะราน - มอสโคว ์ - จตุัรสัแดง - หา้งสรรพสินคา้กุม 

 
03:50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน (เพ่ือแวะเปลี่ยนเคร่ือง) 
 
08:15 น. ออกเดินทางต่อสู่ กรุงมอสโคว ์โดยสายการบิน Mahan Air เท่ียวบินท่ี W5084 
 
11:30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน วนูโคโว หลงัผ่านข ัน้ตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสมัภาระ

เรียบรอ้ย น าท่านเดินทางเขา้สู่ กรุงมอสโคว ์ เมืองหลวงของรสัเซยี และยงัครองอนัดบัเมืองท่ีใหญ่ทีสุดของ
ยโุรปมีประวติัศาสตรย์าวนานถึง 850 ปี 

 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันน าชมความย่ิงใหญ่ของรสัเซยีรถไฟใตดิ้นมอสโคว ์น าท่านชม จตุัรสัแดง Red Square เป็น
เสมือนสญัลกัษณข์องรสัเซยี สรา้งขึน้ในสมยัพระเจา้อีวานท่ี 3 เพ่ือเป็นสถานท่ีจดังานแสดงใหญ่ๆ และ
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การชุมนุมต่างๆ ท่านจะไดมี้เวลาอิสระถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบั อนุสรณส์ถานเลนินหรือสุสานเลนิน 
Lenin Mausoleum ซึง่เก็บรกัษาร่างของวลาดีมีร ์ เลนิน ผูน้ าคนส าคญัของคอมมิวนิสต ์ และเปิดให ้
ประชาชนทั่วไปสามารถเขา้ไปเคารพศพได ้  
 

 
 
 
และ วิหารเซนตบ์าซิล Saint Basil's Cathedral แห่งนี ้ ก็จะถือว่ามาไม่ถึงประเทศรสัเซยี เป็นอาสน
วิหารของศาสนจกัรออรโ์ธดอกซร์สัเซยี สรา้งโดยซารอี์วานท่ี 4 หรือซารอี์วานจอมโหด เพ่ือฉลองชยัชนะ
เหนือพวกมองโกลท่ีกรีธาทพัมาเมืองคาซาน เม่ือปี ค.ศ. 1552 ผลจากชยัชนะครัง้นี้ท าใหร้สัเซยีสามารถ
รวมชาติไดเ้ป็นปึกแผ่น จึงสรา้งมหาวิหารแห่งนีข้ึน้เม่ือปี ค.ศ. 1555 มหาวิหารเซนตบ์าซลิมีรูปทรงท่ีไม่
เหมื อนโบสถอ่ื์น คือมีโดม 8 โดมลอ้มรอบโดมท่ี 9 ท่ีอยู่ตรงกลาง ท าใหอ้าคารมีรูปทรงแปดเหลี่ยม 
ดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมแบบรสัเซยีโบราณอนัไดร้บัอิทธพิลมาจากไบแซนไทนท่ี์
เป็นโดมทรงหวัหอมกบัสถาปัตยกรรมท่ีเรียกกนัว่ารสัเซยีนกอธกิ หอคอยสงูรูปกระโจมเป็นอิทธพิลจากยโุรป
ตะวนัตก ผลลพัธท่ี์ออกมาจึงกลายเป็นหอคอยสูงรูปแท่งเทียนก าลงัลุกไหมบ้นปลายล าเทียน ส่งความโชติ
ชว่งชชัวาลยเ์ป็นเคร่ืองบชูาเทพเจา้บนสวรรค ์ มหาวิหารนีไ้ดร้บัการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อปอสตนิ์ค ยา
คอฟเลฟ Postnik Yakovlev และดว้ยความงดงามของสถาปัตยกรรมจึงท าใหมี้เร่ืองเล่าสืบต่อกนัว่า ซารอี์
วานท่ี 4 ทรงพอพระทยัในความงดงามของมหาวิหารแห่งนี้มาก จึงมีค าส ั่งใหปู้นบ าเหน็จแก่สถาปนิก
ผูอ้อกแบบดว้ยการควกัดวงตาทัง้สอง เพ่ือไม่ใหส้ถาปนิกผูน้ั้นสามารถสรา้งสิ่งท่ีสวยงามกว่านี้ไดอี้ก การ
กระท าในครัง้น้ันของพระเจา้อีวานท่ี 4 จึงเป็นท่ีมาของสมญานามอีวานผูโ้หดรา้ย Ivan The Terrible  
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อิสระท่านชอ้ปป้ิงท่ี หา้งสรรพสินคา้กุม Gum หา้งสรรพสินคา้ท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในเมืองมอสโก แต่มีชื่อเสียง
ในเร่ืองงสินคา้อนัมีใหเ้ลือกซือ้กนั อย่างหลากหลายชนิด หา้งสรรพสินคา้กุมหรืออีกสถานท่ีหน่ึงท่ีมี
สถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่ของเมืองนี ้ หา้งสรรพสินคา้กมุ ก่อสรา้งขึน้ในปีค.ศ. 1895 มีความสวยงามและโดด
เด่นมากลกัษณะชองตวัอาคารเป็นอาคารสงู 3 ช ัน้ มีรา้นคา้เปิดให ้ บริการมากมายส าหรบัใหผู้ท่ี้เดินทาง
หรือผูท่ี้ชอบการชอ้ปป้ิงถึง 200 รา้นคา้ดว้ยกนั แต่สินคา้ท่ีน่ีอาจจะมีทัง้รูปลกัษณ ์ ภายในและภายนอกท่ีดู
หรูหราโอ่อ่า และท่ีส าคญัตัง้อยู่บริเวณลานกวา้งในย่านจตุรสัแดงหา้งสรรพสินคา้กุม มีการจ าหน่ายสินคา้
ประเภทอปุโภคและบริโภค เชน่ เสือ้ผา้ ของใชใ้นครวัเรือน สินคา้ท่ีมีชื่อมีย่ีหอ้ เคร่ืองส าอางค ์ น ้าหอม 
และสินคา้ท่ีเป็นประเภทของท่ีระลึกซึง่มีใหเ้ลือกกนัอย่างหลากหลายทีเดียว 
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ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 
ท่ีพกั  Ibis Moscow Paveletskaya หรือเทียบเท่า 

วนัท่ี 3  มอสโคว ์ - มูรม์นัสค ์ - หมู่บา้นซามิ - Snow Mobile - ตามล่าหาแสงเหนือ 

 
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน ...................... ** โปรแกรมและเมืองท่ีพกั อาจมีการสลบั
ปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัเวลาของเท่ียวบิน และสภาพอากาศ ** 
 

........น.  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน .......... โดยสายการบิน .......... เท่ียวบินท่ี ........  (ระยะเวลาประมาณ 
2:20 ช ัว่โมง) 
 

........น.  เดินทางถึง เมืองมูรม์นัสค ์ ประเทศรสัเซีย น าท่านเดินทางสู่ เมืองมูรม์นัสค ์ Murmansk ซึง่เป็น
เมืองท่าของรฐัมูรม์นัสคอ์อ๊บลาสต ์ Murmansk Oblast อยู่บริเวณอ่าวโคลา Kola Bay โดยมีแหลมโคลา
ย่ืนไปในมหาสมุทรเป็นเมืองท่ีอยู่ติดกบัประเทศฟินแลนด ์ และนอรเ์วยซ์ึง่เป็นเมืองท่าท่ีส าคญัในการมุ่งหนา้
ออกสู่อารค์ติก 

 
เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

เดินทางสู่ หมู่บา้นซามิ Sami Village ณ หมู่บา้นชาวพืน้เมืองซามินี้ ท่านจะไดส้มัผสัถึงวิถีชีวิต 
ศิลปะวฒันธรรม ประเพณี และการแต่งกายของชาวพืน้เมืองซามิท่ีใชช้วีิตอาศยัอยู่ต ัง้แต่บรรพบุรุษในแถบ
ตอนเหนือของคาบสมุทรโคลาและคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย โดยสืบสานวิถึชีวิตดัง้เดิม ชมสตัวเ์มืองหนาว 
เช่น กวางเรนเดียร ์ Reindeer หมาป่าFoxes เพ่ือใชป้ระโยชนใ์นการเดินทาง รวมทัง้เป็นเป็นสตัว ์
เศรษฐกิจ  
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และสมัผสัประสบการณ ์ นั่งรถเทียมกวางเรนเดียรล์ากเลื่อน Reindeer Sledding แบบชาวพืน้เมือง
ซามิ จากน้ันใหท่้านไดส้นุกต่ืนเตน้กบัการ ขบัรถสโนโมบิล Snow Mobile ตะลยุหิมะ ท่ีท่านสามารถ
ขบัรถไปบนหิมะ ลานน า้แขง็กวา้งใหญ่ ซึง่เป็นประสบการณส์ุดสนุกและเรา้ใจเป็นอย่างย่ิง ** กิจกรรมน้ี
ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ หากหิมะไม่ตกขอสงวนสิทธท่ี์จะตดัออกจากโปรแกรม ** 

 
 

 
 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 ไดเ้วลาน าท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ Northern Lights หรือ แสงออโรร่า Aurora Borealis เป็น

ปรากฏการณท์างธรรมชาติ ท่ีจะปรากฏในตอนกลางคืนยามท่ีทอ้งฟ้าโปร่ง ในชว่งฤดหูนาวเท่าน้ัน ซึง่แสง
จะปรากฏเป็นแสงสีเขียวท่ีพาดผ่านทอ้งฟ้ายามค ่าคืน ** การพบเห็นปรากฏการณแ์สงเหนือ เป็น
ปรากฏการณท์างธรรมชาติไม่สามารถก าหนดหรือทราบล่วงหน้าได ้ โอกาสท่ีจะไดเ้ห็นขึน้อยู่
กบัสภาพอากาศเป็นส าคญั และโปรแกรมอาจมีการปรบัเปลี่ยนไดต้ามความเหมาะสม ** 
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ท่ีพกั   Park Inn by Radisson Polarnie Zori หรือเทียบเท่า             
 

วนัท่ี 4 อนุสาวรียอ์โลชา - ฟารม์สุนขัพนัธุฮ์สักี ้ - พิพิธภณัฑเ์รือท าลายน ้าแข็ง -  ตามล่าหาแสง
เหนือ 

 
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 จากน้ันน าท่านชม อนุสาวรียอ์โลชา Alyosha Memorial ท่ีสรา้งขึน้เพ่ืออุทิศใหก้บัเหล่าทหาร

กองทพั ของโซเวียตท่ีสามารถตรึงกองก าลงัเพ่ือหยดุยัง้การรุกคืบจากกองทพัเยอรมนั เป็นรูปป้ันขนาดสูงถึง 
35.5 เมตร สูงเป็นอนัดบัสองของรสัเซยีและมีน ้าหนักกว่า 5,000 ตนั และเย่ียมชมสวนสาธารณะท่ีมี

ความสวยงาม 
 
เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเดินทางสู่ ฟารม์สุนัขพนัธุไ์ซบีเรียน ฮสักี ้ Siberian Husky Farm ใหท่้านไดช้มความ

น่ารกัของสนัุขแสนรูเ้ป็นพนัธุท่ี์ฉลาดเฉลียวและแขง็แรงมาก โดยอาศยัอยู่ในเขตเมืองหนาวซึง่ชาวแลปป์ได ้
เลีย้งสนัุขพนัธุนี์้ เพ่ือใชใ้นการลากเลื่อนบนน ้าแข็งหรือหิมะ ใหท่้านไดส้มัผสัประสบการณ ์ นั่งรถเทียม
สุนขัฮสักีล้ากเลื่อน Husky Sledding โดยท่ีฟารม์นีจ้ะบริการตอ้นรบัท่านดว้ยชารอ้น ขนมพืน้เมือง 
กบับรรยากาศตอ้นรบัท่ีแสนจะอบอุ่น ** กิจกรรมน้ีขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ หากหิมะไม่ตกขอสงวน
สิทธท่ี์จะตดัออกจากโปรแกรม ** 
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จากน้ันน าท่านชม พิพิธภ ัณฑเ์รือท าลายน ้ าแข็งพล ังนิวเคลียร ์ Nuclear Powered 
Icebreakers รุ่น Lenin ซึง่เป็นเรือท าลายน า้แขง็พลงันิวเคลียรร์ุ่นแรก เปิดตวัเม่ือปี ค.ศ. 1957 และ
ไดป้ลดประจ าการแลว้ ปัจจบุนัเป็นพิพิธภณัฑไ์ดใ้หนั้กท่องเท่ียวไดเ้ขา้ชม จอดเทียบท่าอยู่ท่ีเมืองมูรม์นัสค ์
Murmansk ในอดีตเรือล านี้ใชต้ดัน ้าแข็งเพ่ือเปิดทางน ้าแข็งใหเ้รือเดินสมุทรในการขนส่งสินคา้ โดยใน
ปัจจบุนัยงัมีเรือทีปฏิบติัการตดัน า้แขง็อยู่ 

 
 

 
 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

ไดเ้วลาน าท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ Northern Lights หรือ แสงออโรร่า Aurora Borealis เป็น
ปรากฏการณท์างธรรมชาติ ท่ีจะปรากฏในตอนกลางคืนยามท่ีทอ้งฟ้าโปร่ง ในชว่งฤดหูนาวเท่าน้ัน ซึง่แสง
จะปรากฏเป็นแสงสีเขียวท่ีพาดผ่านทอ้งฟ้ายามค ่าคืน ** การพบเห็นปรากฏการณแ์สงเหนือ เป็น
ปรากฏการณท์างธรรมชาติไม่สามารถก าหนดหรือทราบล่วงหน้าได ้ โอกาสท่ีจะไดเ้ห็นขึน้อยู่
กบัสภาพอากาศเป็นส าคญั และโปรแกรมอาจมีการปรบัเปลี่ยนไดต้ามความเหมาะสม ** 
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ท่ีพกั  Park Inn by Radisson Polarnie Zori หรือเทียบเท่า             
 

วนัท่ี 5  เมืองมูรม์นัสค ์ - มอสโคว ์ - วิหารเซนตซ์าเวียร ์

 
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน มูรม์นัสค ์ ** โปรแกรมและเมืองท่ีพกั อาจมี
การสลบัปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัเวลาของเท่ียวบิน และสภาพอากาศ 
** 

 
........น.  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน มูรม์นัสค ์ ประเทศรสัเซีย โดยสายการบิน .......... เท่ียวบินท่ี ........  

(ระยะเวลาประมาณ 2:20 ช ัว่โมง) 
 

........น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยาน โดโมเดโดโว เมืองมอสโคว ์ ประเทศรสัเซีย  
 
เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากน้ันแวะถ่ายรูปกบั วิหารเซนตซ์าเวียร ์ St. Saviour Cathedral เป็นวิหารท่ีส าคญัของนิกาย
รสัเซยีนออโทดอกซ ์ ใชป้ระกอบพิธกีรรมท่ีส าคญัระดบัชาติ สรา้งเป็นท่ีระลึกถึงพระเจา้อเล็กซานเดอรท่ี์ 1 
ท่ีสามารถขบัไล่กองทพันโปเลียนไปได ้   
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พิเศษ..ถา้มีเวลา น าท่าน ล่องเรือตดัน ้าแข็ง Moscow Icebreaker River Cruise by 
Radisson Cruise ชมความสวยงามสองฝ่ังแม่น ้ามอสกาวา Moskva ด่ืมด ่าบรรยากาศในช่วงฤดูหนาว
โดยอาจมีหิมะและน ้าแข็งเต็มในแม่น ้าทัง้สองขา้งทาง ** เป็นโปรแกรมเสริมมีค่าใชจ้่ายสอบถาม
มคัคุเทศก ์ การล่องเรือขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว และในกรณีน ้าใน
แม่น ้ากลายเป็นน ้าแข็งท่ีหนามากจนท าใหไ้ม่สามารถล่องเรือได ้** 

  
ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 
ท่ีพกั  Ibis Moscow Paveletskaya หรือเทียบเท่า 
 

วนัท่ี 6  พระราชวงัเครมลิน - สถานีรถไฟใตดิ้นมอสโคว ์ - ถนนอารบตั 

 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม พระราชวงัเครมลิน Grand Kremlin Palace บนท่ีดินกรรมสิทธิข์องแกรนดป์รินซ ์ ซึง่ได ้
จดัตัง้ขึน้ตัง้แต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 14 บนเนินโบโรวิตสกี ออกแบบโดยทีมสถาปนิกภายใตก้ารบริหารจดัการ
ของคอนสแตนติน ธอน พระราชวงัเครมลินมีเจตนาท่ีจะตอกย า้ถึงความย่ิงใหญ่ของระบอบอตัตาธิปไตย
รสัเซยี คอนสแตนติน ธอน ยงัเป็นสถาปนิกของเครมลินอารม์รี และมหาวิหารพระคริสตผ์ูไ้ถ่พระราชวงัเค
รมลินเดิมเคยเป็นพระต านักของซารใ์นมอสโก การก่อสรา้งพระราชวงัรวมไปถึงข ัน้ตอนการระเบิดอดีต
พระราชวงัสถาปัตยกรรมบาโรกในบริเวณดงักล่าว ซึง่ออกแบบโดยรสัเตรลลี และคริสตจกัรนักบุญจอหน์
แบ็พทิสต ์ ซึง่ก่อสรา้งขึน้ตามโครงการของ อโลอีซโิอเดอะนิวแทนท่ีโบสถแ์ห่งแรกท่ีสรา้งขึน้ในมอสโก  
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ชม วิหารอสัสมัชญั Assumption Cathedral สรา้งโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน เป็นสถาปัตยกรรม
แบบยอดโดม 9 ยอด สีทองอร่ามสวยงาม ชม โบสถอ์ารค์แอนเจล ไมเคิล โบสถท่ี์สรา้งอุทิศใหก้บั
นักบญุอารค์แอนเจล ไมเคิล เป็นท่ีเก็บพระศพของพระเจา้ซารก่์อนยุคพระเจา้ปีเตอรม์หาราช ชม ระฆงั
พระเจา้ซาร ์สรา้งในปี ค.ศ.1733-1735 สมยัพระนางแอนนาท่ีทรงประสงคจ์ะสรา้งระฆงัใบใหญ่ท่ีสดุในโลก 
แต่เกิดความผิดพลาดระหว่างหล่อท าใหร้ะฆงัแตก ปัจจุบนัวางโชวไ์วภ้ายในพระราชวงัเครมลิน ชม ปืน
ใหญ่พระเจา้ซาร ์ สรา้งในปี ค.ศ. 1586 ตอ้งการใหเ้ป็นปืนใหญ่ท่ีสุดในโลก ท าดว้ยบรอนซ ์ น ้าหนัก 
40 ตนั และลกูกระสนุหนักลกูละ 1 ตนั  
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เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
ไดเ้วลาน าท่านชม สถานีรถไฟใตดิ้นมอสโคว ์การตกแต่งภายในของแต่ละสถานีลว้นวิจิตรตระการตา 
ไม่ว่าจะเป็นงานปฏิมากรรม งานจิตรกรรม งานสเตนกลาส กระจกสี อีกทัง้โคมไฟ และงานประดบัประดา
ต่างๆ ลว้นปราณีต วิจิตรบรรจง ใหท่้านไดอิ้สระชอ้ปป้ิง ถนนอารบตั ย่านการคา้ มีของซือ้ของขาย
มากมาย เป็นถนนท่ีขึน้ชือ่ของ กรุงมอสโคว ์

 

 
 
ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 
ท่ีพกั  Ibis Moscow Paveletskaya หรือเทียบเท่า  
 

วนัท่ี 7  มอสโคว ์ - เตหะราน 

 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ไดเ้วลาเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน วนูโคโว กรุงมอสโคว ์
 
12:45 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน โดยสายการบิน Mahan Air เท่ียวบินท่ี 

W5085 
 
16:50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน (เพ่ือแวะเปลี่ยนเคร่ือง) 
 
21:45 น. ออกเดินทางกลบัสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน Mahan Air เท่ียวบินท่ี W5051 
 

วนัท่ี 8  สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) 

 
07:45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพรอ้มดว้ยความประทบัใจ 
 
**หมายเหตุ** 
โปรแกรมแต่ละสถานที่อาจมีการสลบัวนัเยี่ยมชมเพ่ือใหเ้หมาะสมกบัเวลา และอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเ้น่ืองดว้ย
เหตุผลของเวลาหรือสถานการณอ์ืน่ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมแต่จะถือผลประโยชข์องลูกคา้เป็นส าคญั 
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อตัราค่าบริการ  
 

วนัเดินทาง หมายเหตุ 

ราคาทวัร ์ (บาท / ท่าน) พกัหอ้งละ 2 ท่าน 

ผูใ้หญ่ 

เด็กไม่เกิน 
12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ่ 
 (มีเตียง) 

เด็กไม่เกิน 
12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ่  
(ไม่มีเตียง) 

พกัเด่ียว 
วีซ่า 

- 

เดือน  มกราคม 

28 ม.ค. 62 - 04 ก.พ. 
62 

 52,999 52,999 51,999 8,900 - 

เดือน  กุมภาพนัธ ์

04 ก.พ. 62 - 11 ก.พ. 
62 

* วนัตรุษจีน 52,999 52,999 51,999 8,900 - 

25 ก.พ. 62 - 05 มี.ค. 
62 

 52,999 52,999 51,999 8,900 - 

เดือน  มีนาคม 

04 มี.ค. 62 - 11 มี.ค. 
62 

 54,999 54,999 53,999 8,900 - 

 
ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

 กรณีท่ีท่านตอ้งออกตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วท่ีสามารถเลื่อนเวลา และวนัเดินทางได ้ เพราะจะมีบาง
กรณีท่ีสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนวนัเวลาบิน มิฉะน้ันทางบริษทัจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

 กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม หรือแพอ้าหารเนือ้สตัวบ์างประเภท ใหท่้านโปรดระบมุาใหช้ดัเจน 
 กรุณาส่งรายชือ่ผูเ้ดินทาง ส าเนาหนา้พาสปอรต์ ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีหลงัจากท่ีไดช้ าระค่ามดัจ าทวัร ์ หรือค่าทวัรส์่วนท่ี

เหลือ กรณีท่ีท่านเดินทางเป็นครอบครวัหลายท่าน กรุณาแจง้รายชือ่คู่นอนกบัเจา้หนา้ท่ีใหท้ราบ  
 กรณีท่ีออกตั๋วเคร่ืองบินแลว้สะกดชื่อ-นามสกุลผิด ทางบริษทัจะไม่รบัผิดชอบหากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหนา้

พาสปอรต์ใหท้างบริษทัในการออกตั๋วเคร่ืองบิน 
 กรณีเปลี่ยนชือ่ผูเ้ดินทางจะตอ้งมีการแจง้ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทางตามขอ้ตกลง มิฉะน้ันถา้แจง้หลงัจากเจา้หนา้ท่ี

ออกเอกสารทกุอย่างเรียบรอ้ยแลว้ จะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมในส่วนนี ้
 หลงัจากท่ีท่านไดช้ าระค่ามดัจ า และค่าทวัรส์่วนท่ีเหลือเรียบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนั ก่อนการเดินทาง ทางบริษทั

จะจดัส่งใบนัดหมายเตรียมตวัการเดินทางใหท่้านทางอีเมล ์ หรือแฟกซท่ี์ท่านไดร้ะบไุว ้
 ราคาทวัรใ์ชต้ั๋วเคร่ืองบินแบบกรุป๊ ไม่สามารถเลื่อนวนัเดินทางไดจ้ะตอ้งเดินทางไป-กลบัตามวนัเดินทางท่ีระบเุท่าน้ัน 
 ทางบริษทัไม่มีนโยบายในการจดัคู่นอนใหแ้ก่ลกูคา้ท่ีไม่รูจ้กักนั กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพกัเด่ียว

เพ่ิมตามราคาท่ีระบไุวใ้นรายการทวัรเ์ท่าน้ัน 
 PASSPORT ตอ้งมีอายกุารใชไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือน ก่อนหมดอาย ุ นับจากวนัเดินทาง ไป-กลบั 
 ลกูคา้ท่ีเดินทาง 3 ท่าน อาจมีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติม (พกัเด่ียว) ขึน้อยู่กบัมาตราฐานโรงแรม ส่วนหอ้ง TRP จะไม่มีใน

บางประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 
 การใหทิ้ปเป็นธรรมเนียมปฏิบติัส าหรบันักท่องเท่ียวเดินทางไปต่างประเทศ จะตอ้งมีการเรียกเก็บเพ่ือเป็นสินน า้ใจกบัผู ้

ใหบ้ริการในส่วนต่างๆ จึงรบกวนทกุท่านเตรียมค่าใชจ่้ายส่วนนีเ้พ่ือมอบใหห้วัหนา้ทวัรร์ะหว่างการเดินทาง 
 โปรแกรมน้ีมีไฟลท์บินภายในประเทศ ฉะนัน้ขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกไม่วา่กรณีใดๆ ท ัง้สิน้ 
 ทางบริษทัจะแจกน ้าด่ืมใหท่้านท่านละ  2  ขวด ณ สนามบิน เน่ืองจากระหวา่งเดินทางท่ีรสัเซียจะไม่มี

น ้าบริการ จึงขอแนะน าใหท่้านโหลดลงกระเป๋า และทางโรงแรมจะมีน ้าใหท่้านละ 1 ขวดเพียงคืนแรก
เท่านัน้ 
 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 
 ค่าตั๋วเคร่ืองบินระหว่างประเทศ ไป – กลบัพรอ้มคณะ สายการบิน Mahan Air 



14 | ห น้ า  
 

 ค่าท่ีพกั โรงแรมระดบัมาตราฐานหรือเทียบเท่า 3-4 ดาว ส าหรบัพกัหอ้งละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร ์
การแข่งขนักีฬา หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยา้ยพักในเมืองใกลเ้คียงแทน อาจจะมีการ
ปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ค่าอาหารครบทกุมือ้ ตามท่ีระบใุนรายการ ทางบริษทัจึงขอสงวนสิทธิน์การเปลี่ยนแปลง 
 ค่ารถรบั-ส่งสนามบิน และตลอดรายการทวัร ์
 ค่าอตัราเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ท่ีระบไุวใ้นรายการ  
 ค่าประกนัภยัอบุติัเหตรุะหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

หมายเหตุ **ในกรณีลูกคา้ท่านใดสนใจ ซือ้ประกนัการเดินทางเพ่ือใหค้รอบคลุมในเร่ืองสุขภาพ ท่านสามารถ
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้เจา้หนา้ของบริษทั** อตัราเบีย้ประกนัเร่ิมตน้ 390 บาท ขึน้อยู่ระยะเวลาการ
เดินทาง 

 ค่ารถปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการท่ีระบ ุ พรอ้มพนักงานขบัรถท่ีช านาญทาง (ไม่รวมทิปพนกังานขบัรถ) 
 
อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าบริการ และค่าใชจ่้ายส่วนตวัท่ีไม่ไดร้ะบใุนรายการ 
 ค่าทิปมคัคเุทศกไ์ทย ค่าทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน และพนักงานขบัรถตามธรรมเนียมคือ 60 EURO /ท่าน  

ตลอดทริปการเดินทาง 
 ค่าน า้หนักกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด ฉะน้ันกระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑน์ ้าหนักดงันี้ กระเป๋า

โหลดใตเ้คร่ืองบินจ านวนไม่เกินท่านละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 30 กิโลกรมั และกรณีถือขึน้เคร่ืองไดไ้ม่เกิน 5 
กิโลกรมั 

 ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง อาหารท่ีส ั่งเพ่ิม ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรีด ฯลฯ 
 ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ และส าหรบัราคานีท้างบริษทัจะไม่รวมค่าภาษีท่องเท่ียวหากมีการเก็บเพ่ิม 
 ค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างดา้ว 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%, ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าน า้หนักกระเป๋าสมัภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินก าหนด 
 ค่ายกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ 
 ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอรต์ ต่างดา้ว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว 3. 

ใบส าคญัถ่ินท่ีอยู่ 4. ส าเนาทะเบียนบา้น (ถา้มี) 5. สมุดบญัชเีงินฝาก (ถา้มี) 6. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ทาง
บริษทัจะเป็นผูด้ าเนินการย่ืนวีซา่ใหท่้าน โดยช าระค่าบริการต่างหาก (ส าหรับหนังสือเดินทางต่างดา้ว เจา้ของ
หนังสือเดินทางตอ้งท าเร่ืองแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะย่ืนวีซา่) 

 
 

อตัราค่าบริการ 
 
เอกสารในการเดินทาง  ☒  พาสปอรต์  ☐  วีซา่ 
 
หมายเหตุ 
 

1. บริษทัขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 15 ท่าน ซึง่ในกรณี
นี ้ ทางบริษทัยินดีคืนเงินใหท้ ัง้หมดโดยหกัค่าธรรมเนียมวีซา่ (ถา้มี) หรือจดัหาคณะทวัรอ่ื์นให ้ ถา้ตอ้งการ 

2. บริษทัขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์้ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสญูหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหนา้ทวัร ์
และเหตสุดุวิสยับางประการเชน่ การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ 

3. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษทัอีกครัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีน่ังบนเคร่ือง และโรงแรมท่ี
พกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมเน่ืองจากความ
ล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ เหตุการณท์างการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทจะ
ค านึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั และบริษทัจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผู ้
เดินทางเน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของหา้มน าเขา้ประเทศ หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติ
ส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้  ทางบริษทัไม่อาจคืนเงินให ้
ท่านไดไ้ม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซา่ อนัสืบเน่ืองมาจาก
ผูโ้ดยสารเอง รวมทัง้บริษทัจะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บั
ชาวต่างชาติ หรือคนต่างดา้วท่ีพ าพกัอยู่ในประเทศไทย 
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4. มคัคเุทศก ์ พนักงาน และตวัแทนของบริษทัไม่มีสิทธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษทั นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อ านาจของบริษทัก ากบัเท่าน้ัน 

5. เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ า หรือทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทั หรือช าระโดยตรงกบัทางทาง
บริษทัจะถือว่าท่านรบัทราบ และยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ ของบริษทัท่ีไดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

 
 

เงือ่นไขการจอง / การยกเลิก 
 

การจอง หรือส ารองท่ีนั่ง 
 กรุณาจองล่วงหนา้ก่อนการเดินทางพรอ้มช าระมดัจ า งวดแรก 20,000 บาท  
 ส่วนท่ีเหลือช าระทนัทีก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั มิฉะน้ันจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง  

 
การยกเลิก 

 แจง้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 60 วนั ก่อนการเดินทาง คืนเงินมดัจ าท ัง้หมด  
 แจง้ล่วงหนา้ 45 – 59 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่ามดัจ าท่านละ 10,000 บาท  
 แจง้ล่วงหนา้ 31 – 44 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่ามดัจ าท่านละ 15,000 บาท  
 แจง้ล่วงหนา้ 21 – 30 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่ามดัจ าท่านละ 50% ของราคาทวัร ์
 แจง้ล่วงหนา้ 1 – 20 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่าด าเนินการต่างๆ รวม 100% ของราคาทวัร ์ 
 ยกเลิกการเดินทาง ในวนัเดินทาง, ถกูปฎิเสธการเขา้เมือง จะไม่มีการคืนเงินทัง้หมด  
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ในกรณีท่ีเกิดเหตสุดุวิสยั เช่น การยกเลิกหรือล่าชา้ของ

สายการบิน, อบุติัเหต,ุ ภยัธรรมชาติ, การนัดหยดุงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานท่ีต่างๆ ท่ีเกิดขึน้
เหนือการควบคมุของบริษทั 
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ใบจองทวัร ์  รสัเซีย 
 

ชื่อ – นามสกุลผูจ้อง *:     
จ านวนผูเ้ดินทาง *:           ท่าน 
โทรศพัทท่ี์ติดต่อสะดวก *:  เบอรโ์ทรศพัท:์     เบอรแ์ฟกซ:์    

                                       เบอรมื์อถือ:    
E-mail *:     
จ านวนวนั *:           วนั          คืน 
เดินทางโดยสายการบิน:     
วนัเดินทาง *:     
 
รายชื่อผูเ้ดินทาง (กรณีเดินทางไปต่างประเทศระบุเป็นภาษาองักฤษ ใหต้รงกบัหน้าหนงัสือเดินทาง):  

1. ชื่อ – นามสกุล:    
เลขท่ีพาสปอรต์:    สะสมไมล ์ (ถา้มี)    

2. ชื่อ – นามสกุล:    
เลขท่ีพาสปอรต์:   สะสมไมล ์ (ถา้มี)    

3. ชื่อ – นามสกุล:    
เลขท่ีพาสปอรต์:   สะสมไมล ์ (ถา้มี)    

4. ชื่อ – นามสกุล:    
เลขท่ีพาสปอรต์:   สะสมไมล ์ (ถา้มี)    

5. ชื่อ – นามสกุล:    
เลขท่ีพาสปอรต์:    สะสมไมล ์ (ถา้มี)    

 
หอ้งพกั 1 ท่าน:            หอ้ง   หอ้งพกั 2 ท่าน:            
หอ้ง 
 
เตียงเสริม:           หอ้ง   เด็กพกักบัผูใ้หญ่:            หอ้ง
  
อาหาร:  ☐  ไม่ทานเน้ือววั ☐  ไม่ทานเน้ือหมู ☐  ไม่ทานสตัวปี์ก ☐  ทานมงัสาวิรตั 
 
ขอ้มูลเพิ่มเติม: 
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