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ตามลา่แสงเหนือแบบไม่ตอ้งเสยีเวลาทาํวีซ่า

ควา้กระเป๋าแลว้เดินทางกนัไดเ้ลย เมืองมูร์

มนัสคเ์ป็นเมืองเงียบสงบตอนเหนือสุดของ

ประเทศรสัเซียตะวนัตก อยู่ตดิประเทศ

ฟินแลนดท์ี�มีอากาศหนาวเยน็เป็นเหมือนบา้น

ซานตาคอรส์หลงัที�สอง ในหนา้หนาวทอ้งฟ้า

อนัมืดมิดจะเปิดตอ้นรบัแสงเหนือที�เปล่งแสง

เป็นคลื�นงดงามน่าประทบัใจ  

เปิดประสบการณท์อ่งเที�ยวในเสน้ทางใหม่ๆ 

หนาวนี� ไม่รูจ้ะไปไหน ไปดูแสงเหนือที�รสัเซีย

กนัดีกว่า    

 

 ชมเรือตัดนํ �าแข็งพลังงานนิวเคลียร์ ลําแรกของ

โลก 

 สนุกสุดเหวี�ยงใน Husky Farm ด้วยการนั� งรถ
ลากเลื�อนโดย สุนัขไซบีเรียน ฮัสกี �    

 นั� งกวางเรนเดียร์ลากเลื�อน 

 ชมหมู่บ้านริมทะเลเทอริเบอร์ก้า 

 ขี�สโนว์โมบลิลากเลื�อนชม”อ่าวไข่มังกร”   

 ล่าแสงเหนือถงึ � คืนเมื�อมีโอกาส 
 

 

 

 
กาํหนดเดนิทาง  8-13 ก.พ. // ��ก.พ.-�มี.ค.���� 
 
 
 

xx.xx  ตามเวลานดัหมายในใบเตรียมตวั (ส่งให้ก่อนเดินทางประมาณ �-�� วนั) พบกันที�สนามบินสวุรรณภูมิ 

12.35 น. เหนิฟา้สู่ประเทศรัสเซีย โดยเที�ยวบนิที� SU273 (บริการอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบิน) 

18.40 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโวกรุงมอสโคว์ ผา่นพิธีตรวจคนเข้าเมือง นําท่านเปลี�ยน

อาคารบินเพื�อต่อเครื�อง   **ระหว่างรอเปลี�ยนเครื�อง รับประทานอาหารเย็นแบบกล่องในสนามบิน 

22.25 น. เดินทางจากมอสโคว์สูเ่มืองมร์ูมนัสค์ โดยเที�ยวบินที� SU1322 

00.55 น. ถงึเมืองมรูมนัสค์ รถโคชรับท่านเดินทางเข้าสูท่ี�พกั 3* Murmansk 

วันแรก  กรุงเทพฯ-มอสโคว-มูรมันสค์       (-/-/-) 

มรูม์นัสกาย่า : หรอืเรยีกสั �นๆว่าเมอืงมรูมนัสค ์เป็น

เมอืงทางตอนเหนือสุดของประเทศรสัเซยีที�มี

ชายแดนตดิกบัฟินแลนดแ์ละนอรเ์วย ์ 
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09.00 รับประทานอาหารเช้า จากนั �นนําทา่นชมเมืองมร์ูมนัสค์ เมืองทา่ที�ตั �งอยู่ในเขต Arctic Circle  ภายใน

คาบสมทุรโคลา่ ทางตอนเหนือของประเทศรัสเซีย ทางด้านทิศเหนือติดกบัประเทศนอร์เวย์ ทางด้านทิศ

ตะวนัตกติดกบัประเทศฟินแลนด์ที�สามารถเดินทางถึงกนัได้ด้วยรถยนต์เพียง 2 ชั�วโมง  

นําทา่นชม อนุสาวรีย์อัลโยชา Alyosha Monument หรืออนสุาวรีย์ทหารกล้าแหง่มร์ูมานสกาย่า The 

defendant of Murmansk ซึ�งเป็นรูปปั �นทหารรัสเซียคอนกรีตขนาดใหญ่ ตั �งอยู่บนเนินเขานอกตวัเมืองไป

ทางทิศเหนือฝั�งตะวนัออกของอ่าวโคลา่ Kola bay ก่อสร้างด้วยศิลปะแบบคอมมิวนิสต์ ที�เน้นมากเรียบงา่ย 

ใหญ่โต  แข็งกระด้าง ซึ�งแตกต่างโดยสิ �นเชิงกบัศิลปะในยคุราชวงศ์โรมานอฟ ที�เน้นความหรูหรา ออ่นช้อย 

สวยงาม รูปปั �นนี �มีความสงูมากกวา่ 35 เมตร ตวัแบบรูปปั �นนํามาจากทหารรัสเชียที�ไม่มีชื�อเสียงเป็นที�รู้จกั

ในสมยัสงครามโลกครั �งที�สอง (มร์ูมานสกาย่า เป็น 1 ใน 12 เมืองและมี 1 ป้อมปราการของรัสเซีย ที�สร้าง

อนสุาวรีย์เพื�อรําลกึถึงสงครามโลกครั �งที� 2 ) จากจดุชมวิวบริเวณรูป

ปั �นให้ทศันียภาพที�งดงามของตวัเมืองมร์ูมนัสกาและอู่เรือของทั �งเรือ

สินค้าที�ขนสง่จากเมืองทา่แหง่นี �ไปยงัเมืองท่าต่าง ๆ ในแถบทะเล

อาร์คติกและฐานทพัเรือรัสเซียที�ใหญ่ที�สดุทางตอนเหนือของรัสเซีย 

จากนั �น ชมวิวมุมสูงที�จุดชมววิ Memorial Complex to the 

Soldiers and Seamen เป็นจดุชมวิวบนเนินเขาที�มีหอสีอิฐแดงตดักบัสีขาวดโูดดเด่น ในบริเวณเดี�ยวกนัมี

โบสถ์รัสเซียเล๊กๆ ท่านจะได้ชมวิวเมืองที�ปกคลมุด้วยหิมะขาวโพลนดูสวยงามแปลกตา 

เที�ยง  รับประทานอาหารกลางวนั 

บา่ย ชม เรือทาํลายนํ �าแข็งพลังนิวเคลียร์ Nuclear powered 

Icebreakers รุ่น Leninซึ�งเป็นเรือทาํลายนํ �าแข็งพลงันิวเคลียร์รุ่นแรก 

สร้างในปีค.ศ.1958 ที�เมืองเลนินกราด Leningrad หรือ นครเซนต์ ปี

เตอร์ ที�กลบัมาใช้ชื�อเดิม หลงัจากการล้มสลายของสภาพโซเวียต ซึ�ง

ได้ปลดระวางและจอดเทยีบทา่ ให้นกัทอ่งเที�ยวได้เข้าชมอยู่ที�เมืองมร์ู

มานสกาย่านี � ขณะที�รุ่นอื�น ๆ ถดัมา เช่น รุ่น Arctika, Sevmorput ยงัปฏิบติัการอยู่ในทะเลอาร์คติก เพื�อ

เปิดทางให้กบัเรือเดินสมทุรในการขนส่งสนิค้า และบางลําก็ใช้การนํานกัทอ่งเที�ยวไปสํารวจขั �วโลกเหนือ 

North Pole ด้วย  จากนั �น นําทา่นชม พพิธิภัณฑ์ประวัตศิาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ�น Museum of 

local Lore จดัแสดงเรื�องราวของชาวซามี�หรือแลปส์ ที�เข้ามาตั �งถิ�นฐานตั �งแต่ปีค.ศ.1574  

จากนั �น ในชว่งเย็นนําทา่นแวะซื �อสินค้าจําเป็นและอปุกรณ์กันหนาวเพิ�มเติมในกรณีขาดเหลือสิ�งต้องใช้ต่างๆ   

เย็น รับประทานอาหารเย็น   เข้าสูท่ี�พกั  Park Inn 3*+ Murmansk 

 

 

 

 

วนัที�สอง มูรมันสค์-เรือตัดนํ �าแข็งพลังงานนิวเคลียร์-ชมเมืองมูรมันส์+ช้อปปิ�ง  (B/L/D) 
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เช้า รับประทานอาหารเช้า จากนั �นนําท่านเดินทางไปยงัอา่วเทอริ

เบอก้า Teriberka ใช้เวลาเดินทางประมาณ � ชั�วโมง  

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั 

บา่ย เดินชมหมู่บ้านเทอริเบอก้า ชมวิถีชีวิตชาวประมงในบริเวณนี � ที�มีการ

ก่อสร้างบ้านจากไม้ในรูปแบบดั �งเดิม บางหลงัไม่ได้ปรุงแตง่อะไรมากดเูป็นบ้านเก่าคลาสสิคเข้ากบั

บรรยากาศเมืองหนาวที�มีหิมะหนาปกคลุมเป็นอย่างมาก ในวนัฟา้ใสเช่นนี �ท่านจะได้ถ่ายรูปริมอ่าวที�เหน็

ท้องนํ �าสเีข้มในขณะที�ท้องฟ้าเป็นสีฟา้ใส มีเนินเขาหิมะโอบล้อมตามเวิ �งอ่าว เป็นอีกภาพหนึ�งที�สวยงาม

นา่ประทบัใจ   

จากนั �น นําทา่นนั�งรถสโนว์โมบิลลากเลื�อนเข้าไปยงับริเวณ “อ่าวไข่มังกร” เป็นอ่าวแนวหินรูปทรงประหลาดมี

ลกัษณะก้อนกลมเรียงรายอยูเ่ต็มอ่าว ลกัษณะเหมือนไข่ของมงักร นบัเป็นอีกวิวหนึ�งที�มีความสวยงามนา่

ประทบัใจไมแ่พ้วิวหมูบ้่านสดุคลาสสิคในตวัหมู่บ้าน ได้เวลาสมควรนําทา่นกลบัสู่ตวัหมู่บ้าน และเดินทาง

กลบัสูต่วัเมืองมร์ูมนัสค์ 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า เข้าสู่ที�พกั Park Inn by Radisson 3+ ดาว หรือเทียบเทา่ 

��.��-��.��     จากนั�นดูความเป็นไปได้ของแสงเหนือ แล้วจงึนําท่านเดนิทางออกนอกเมืองเพื�อตามล่าแสง

เหนือบนน่านฟ้าเมืองมูรมันส์แห่งรัสเซีย **โปรดทาํความเข้าใจการได้เหน็แสงเหนือหรือไม่

ขึ �นกับธรรมชาตอิาํนวย ทางบริษัทฯ ไม่สามารถการันตีได้  

 

 

 

09.00 รับประทานอาหารเช้า จากนั �นเดินทางไปยงัภูมิภาคโลโวซีโร่ (Lovozero) ภมิูภาคชนบททางตอนใต้

ของมร์ูมนัสค์ เมืองที�หนาวเย็นแต่ฟูฟ่องไปด้วยหิมะในป่าสน สถานที�เต็มเปี�ยมไปด้วยธรรมชาติหนาแน่น

ของมร์ูมนัสค์ (เดินทางประมาณ �.�� ชั�วโมง) 

เที�ยง แวะรับประทานอาหารกลางวนัระหวา่งทาง 

บา่ย เดินทางตอ่ไปยงั ฮักสกี �ฟาร์ม Husky Farm ทาํกิจกรรมสุนัขลากเลื�อน ให้ทา่นนั�งในเก้าอี �โดยสาร

สไตล์รัสเซียนแท้ โดยมีผู้ควบคมุสนุขัให้ นําท่านโลดแลน่ไปตามป่าสนทา่มกลางหิมะปกุปยุ  ระยะทาง

ประมาณ �-� Km. หรือประมาณ ��-�� นาท ีนอกจากนี �ยงัให้ทา่นได้นั� งสโนว์โมบลิลากเลื�อนเข้าไปยงั

ป่าสน เที�ยวชมธรรมชาติของป่าสนทา่มกลางหิมะขาวโพลน เป็นบรรยากาศที�เรียกได้ว่ามาแล้วห้ามพลาด

เดด็ขาด จากนั �นตอ่ด้วยกวางเรนเดียร์ลากเลื�อน ที�ทา่นจะได้สมัผสักบัหมูก่วางเรนเดียร์ที�เลี �ยงอยา่งให้

ความใสใ่จรูปร่างสงา่งาม ที�ยงัคงใช้ในการลากเลื�อนเพื�อกิจกรรมของมนษุย์ในปัจจบุนั ตวัลากเลื�อน

ออกแบบมาให้มีความเป็นเอกลกัษณ์ของชนท้องถิ�นดั �งเดิม    

เย็น เดินทางกลบัสู่เมืองมร์ูมนัสค์ (เดินทางประมาณ �.�� ช.ม.) 

รับประทานอาหารเย็น  เข้าสูท่ี�พกั Park Inn by Radisson 3+ ดาว หรือเทียบเทา่  

วันที�สาม มูรมันสค์-Arctic Ocean-Teriberca-Murmansk     (B/L/D) 

วันที�สี�     มูร์มันสค์-ฮักสกี �ฟาร์ม-มูร์มันสค์      (B/L/D) 
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��.��-��.��     จากนั�นดูความเป็นไปได้ของแสงเหนือ แล้วจงึนําท่านเดนิทางออกนอกเมืองเพื�อตามล่าแสง

เหนือบนน่านฟ้าเมืองมูรมันส์แห่งรัสเซีย **โปรดทาํความเข้าใจการได้เหน็แสงเหนือหรือไม่

ขึ �นกับธรรมชาตอิาํนวย ทางบริษัทฯ ไม่สามารถการันตีได้ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า จากนั �นนําทา่นเดินทางไปยงัสนามบิน 

13.10 น. บินลดัฟา้สู่มอสโคว์ โดยสายการบินแอโรฟอร์ต เที�ยวบินที� SU1321 

15.25 น. เดินทางถึงมอสโคว์ เปลี�ยนอาคารบิน  **รับประทานอาหารเย็นภายในสนามบิน (ไม่รวมในทวัร์) 

19.25 น. บินลดัฟา้สู่กรุงเทพฯ โดยเที�ยวบินที� SU270 

 

 

08.30 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิูโดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 
 

 

อตัราค่าบริการ  จาํนวนผู้เดินทาง �� ท่าน  

กาํหนดเดนิทาง ผู้ใหญ่ � ท่าน ต่อห้อง พักเดี�ยวจ่ายเพิ�ม 

8-13 ก.พ.2563 

��ก.พ.-�มี.ค.���� 

73,900.- 

 
**ราคาโปรโมชั�น เมื�อจองทวัร์ 

ก่อนเดือนสงิหาคม หรือจนกว่าตั� ว
โปรโมชั�นจะหมด  

....เหลือเพยีง 67,900 บาท เท่านั �น !! 
 

5,000.- 

  

อตัราค่าบริการรวม 

 คา่ตั �วเครื�องบนิสายการบนิแอโรฟอร์ต กรงุเทพฯ--มอสโคว-์-กรุงเทพฯ 

 คา่ตั �วเครื�องบนิภายในประเทศ มอสโคว์-มรูม์นัสค-์มอสโคว ์

 คา่ที�พกัหอ้งคู ่ดงัที�ระบุในรายการหรอืระดบัเดยีวกนั 

 คา่อาหารตามที�ระบุในรายการ (ยกเวน้วนัขึ�นเครื�องที�สนามบนิ) 

วันที�ห้า  มูรมันสค์-มอสโคว์-กรุงเทพฯ        (B/-/-) 

วันที�หก กรุงเทพฯ   
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 คา่เขา้ชมสถานที�ต่างๆตามที�ระบุในรายการ 

 คา่รถนําเที�ยวตลอดการเดนิทางตามที�ระบุในรายการ 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง แบบกรุป๊เหมา��ทา่นขึ�นไป(ไมม่เีคลมกระเป๋าเดนิทาง) 

 
 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 คา่ใชจ้า่ยส่วนตวั เชน่ คา่อาหาร-เครื�องดื�ม นอกเหนือรายการทวัร ์ค่าซกัรดี คา่มนิิบาร ์คา่โทรศพัท ์ฯลฯ 

 คา่ปรบั สาํหรบันํ�าหนักกระเป๋าเดนิทางที�เกนิจากสายการบนิกาํหนด  

 คา่ทาํหนงัสอืเดนิทาง  

 คา่ภาษหีกั ณ ที�จา่ย และคา่ภาษมีลูคา่เพิ�ม 

 คา่ธรรมเนียมเชื�อเพลงิที�ทางสายการบนิอาจมกีารเรยีกเกบ็เพิ�มเตมิในภายหลงั 

 คา่อาหารบางมื�อที�ระบุไม่รวมในโปรแกรม 

 คา่นํ�าดื�มในหอ้งพกั 

 คา่ทปิพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม   

 ค่าทิปคนขบัรถและไกด์ท้องถิ�นตลอดทรปิเป็นเงนิ 40 USD/ทา่น   

 
เอกสารในการเดินทาง 

**หนังสือเดินทางไทยไม่ต้องยื�นวีซ่า** 

ใชห้นงัสอืเดนิทางที�มอีายเุหลอืใชง้านอยา่งน้อย 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทางกลบัถงึประเทศไทย 

 

การชาํระเงิน 

 ชาํระคา่มดัจํา ท่านละ 36,000 บาท เมื�อมกีารยนืยนัการเดนิทาง หรอื ชําระคา่ตั �วเตม็หากเป็นตั �วโปรโมชั �น 

 ชาํระยอดเตม็ก่อนการเดนิทาง อย่างน้อย 30 วนัทาํการ 

 

การเปลี�ยนแปลงและการยกเลิก 

 แจง้ล่วงหน้าก่อนวนัเดนิทางอย่างน้อย 30 วนัทําการ ไม่ริบเงินมดัจาํ *ยกเว้นเงนิมดัจําตั �วที�เรยีกคืนไม่ได้

เป็นไปตามเงื�อนไขของสายการบนิ 

 ยกเลกิก่อนวันเดนิทาง 20 วนัทําการ หักค่าตั �วเครื�องบินและค่าธรรมเนียม/ค่าเข้าชม/ค่าที�พกั ฯลฯ ที�

ยกเลิกไม่ได้ 

 ยกเลกิก่อนวนัเดนิทางภายใน 14 วนัทาํการ ไม่คืนเงินทั �งหมด 

ข้อกาํหนดและเงื�อนไขอื�นๆ 

 อตัราค่าบรกิารคิดคํานวณจากอตัราแลกเปลี�ยน และราคาตั �วเครื�องบินในปัจจุบัน บรษิัทขอสงวนสทิธิ �ในการ

ปรบัเปลี�ยนราคาค่าบรกิารในกรณีที�มกีารขึ�นราคาค่าตั �วเครื�องบนิ ธรรมเนียมเชื�อเพลงิ ค่าประกนัวนิาศภยั 

ภาษสีนามบนิ หรอืมกีารประกาศลดคา่เงนิบาท หรอือตัราแลกเปลี�ยนไดป้รบัขึ�นในช่วงใกลว้นัเดนิทาง 

 หากท่านถูกเจ้าหน้าที�ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศนั �นๆ ปฏเิสธการเขา้เมอืง ออกเมอืง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็

ตาม ถอืเป็นเหตุผลซึ�งอยู่นอกเหนืออํานาจและความรบัผดิชอบของบรษิทั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ �ที�จะไม่คนืเงนิทั �งหมดหรอื

บางสว่น 
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 หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมอืง ออกเมอืง ไม่ว่าประเทศใดจนทําให้ท่านไม่สามารถเดนิทางต่อไปได ้คณะทวัรท์่าน

อื�นๆ รวมถงึไกดไ์ม่สามารถรอท่านได ้จําเป็นตอ้งออกเดนิทางตามโปรแกรมที�วางไว ้แต่ทางตวัแทนบรษิทัจะทํา

หน้าที�ประสานงานช่วยเหลอืท่านเป็นระยะ 

 บรษิทัขอสงวนสทิธิ �ที�จะไม่รบัผดิชอบต่อคา่ใชจ้่ายใดๆ ในกรณีที�เกดิเหตุสดุวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืล่าชา้ของสายการ

บนิ อุบตัเิหตุ ภยัธรรมชาต ิการนัดหยุดงาน การจลาจล หรอืสิ�งของสูญหายตามสถานที�ต่าง  ๆที�เกดิเหนืออํานาจควบคมุของ

บรษิทั 

 ในระหว่างท่องเที�ยวนี�หากท่านไม่ใชบ้รกิารใดๆ ไม่ว่าจะบางส่วนหรอืทั �งหมด ถอืว่าท่านสละสทิธิ � ไม่สามารถ

เรยีกรอ้งขอคนืค่าบรกิารได ้

 หากทา่นไมเ่ดนิทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ตั �วเครื�องบนิขากลบัซึ�งยงัไมไ่ดใ้ช ้ไมส่ามารถนํามาขอคนืเงนิได ้

 คา่บรกิารที�ท่านชําระกบัทางบรษิทั เป็นการชาํระแบบเหมาขาด และทางบรษิทัไดช้าํระใหก้บับรษิทัตวัแทนแต่ละ
แห่งแบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันั �นหากท่านมเีหตุอนัใดที�ทําใหท้่านไม่ไดท้่องเที�ยวพรอ้มคณะตามรายการที�ระบุไว ้

ทา่นจะขอคนืเงนิไมไ่ด ้

 ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิ �ในการยกเลกิ หรอืเปลี�ยนกําหนดการเดนิทาง หากมผีูร้่วมเดนิทางในคณะทวัรไ์ม่ครบ

ตามที�กาํหนดไว ้
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


