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“Murmansk” 
 The Aurora of Russia 

18 – 25 March 2018 

World Explorer ขอเชิญทุกท่านไปพบอีกมุมหน่ึงของรสัเซีย ขึ้ นเหนือ ไปล่าแสง สมัผัสดาว ทา้ลมหนาว นัง่

รถเล่ือนเทียมกวางเรนเดียร ์เจาะลึกมรูมนัสกเ์มืองท่ีใหญ่ท่ีสุดเหนือเสน้อารค์ติค และยลเสน่หค์วามวิจิตร

ตระการตาของวดัวงัและโดมสีทองอร่ามแห่งมอสโกเมืองหลวงแห่งแดนหมีขาว 

โปรแกรมน้ีเหมาะกยัท่านท่ีช่ืนชอบธรรมชาติ หลงรกัฤดูหนาว มีการผจญภยันิดๆ  ชอบการแลกเปล่ียน

เรียนรูว้ฒันธรรมท่ีแตกต่างและอยากเห็นแสงเหนือแบบไมต่อ้งขอวีซ่าในราคาท่ีจบัตอ้งได ้ 

 

 

 



 

 

 

 

07.30น. คณะพรอ้มกันท่ีเคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบินแอโรฟลอท สายการบินแห่งชาติรัสเซีย 
อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท าการออกตัว๋โดยสาร รบักระเป๋า
เขา้เคร่ือง โดยมีเจา้หนา้ท่ีเวิลด ์เอ็กซพ์ลอเรอรอ์ านวยความสะดวกตลอดกระบวนการ  

10.15น.  สายการบินแอโรฟลอท เท่ียวบินท่ี SU0271 น าท่านเหินฟ้าออกจากกรุงเทพ มุง่หนา้สู่
กรุงมอสโก บริการอาหารเชา้และกลางวนับนเคร่ือง 

16.15น. สายการบินแอโรฟลอท น าท่านสู่ท่าอากาศยานมอสโก เชเรเมเทียวา (Sheremetyevo) 
ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง ศุลกากร และรบัสมัภาระ จากน้ัน จากน้ันทางต่อสู่โรงแรม 
Ibis Dinamo เช็คอิน เก็บสมัภาระและรบัประทานอาหารเย็น ใชเ้วลาเดินทาง 10 ชัว่โมง 
***ท่ีพกัโรงแรม Holiday Inn Sokoniky 4* หรือเทียบเท่า*** 

 

 

เชา้ตรู่  รบัประทานอาหารเชา้ 
 

08.00น. เช็คเอาต์ เก็บสมัภาระ เดินทางไปส ารวจ สถานีรถไฟใตด้ิน (The Moscow Metro) แห่ง
กรุงมอสโก ท่ีขึ้ นช่ือลือชาและกล่าวขวญักนัว่าสวยงามท่ีสุดในโลก เป็นงานสถาปัตยกรรมท่ี
ภาพสะทอ้นของลทัธิคอมมิวนิสตเ์มื่อครั้งรุ่งเรืองตามแนวคิดของ “บุรุษเหล็กกลา้” โจเซฟ 
สตาลิน ทั้งเมืองมีสถานีรถไฟเกือบ 180 แห่ง มีคนใชบ้ริการถึงวนัละ 7 ล้านคน แต่ละ
สถานีจะมีการตกแต่งท่ีแตกต่างกนั และเคยท าหน้าท่ีเป็นหลุมหลบภยัขนาดใหญ่เมื่อครั้ง
เผชิญหนา้กบัปัญหาสงครามเย็นยุค 50’s อีกดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

D1 จนัทรท์ี่ 18 มีนาคม 2562 

กรุงเทพฯ - มอสโก 

D2 องัคารที่ 19 มีนาคม 2562 

มอสโก – มูรมนัสก ์ล่าแสงเหนือคืนที่ 1 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
จากน้ันน าท่านชม วิหารเซนตซ์าเวียร ์(Cathedral of Christ the Saviour) วิหารโดมทองท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
รสัเซีย บูรณะขึ้ นมาใหม่เน่ืองในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 850 ปีแห่งการสถาปนากรุงมอสโก หลงัจาก 
นโปเลียนยกทัพกลับไป พระเจา้ซาร์ไดม้ีพระบัญชาใหส้รา้งวิหารแห่งน้ีขึ้ น ถวายแด่พระเจา้ท่ีช่วยรักษา
มอสโกไวไ้ด ้
13.00 น. เดินทางถึงอาคารผูโ้ดยสารขาออกในประเทศ ผ่านกระบวนการออกบตัรโดยสารและบรรจุ

สมัภาระลงระบบ (พรอ้มรบัประทานอาหารกลางวนัแบบ Lunchbox) 
15.40 น. เท่ียวบินท่ี SU1324 ของสายการบินแอโรฟลอท น าท่านเหินฟ้าสู่นครมูรม์นัสก ์(ใชเ้วลา

เดินทาง 2.30 ชม.) 
18.10 น. เคร่ืองบินน าท่านลงจอดยงัท่าอากาศยานมรูม์นัสก ์รบัสมัภาระและเดินทางต่อไปเพ่ือ

รบัประทานมื้ อค า่ ณ โรงแรมท่ีพกั 
20.45 น. เร่ิมออกล่าแสงเหนือคืนแรกหลงัม้ือค า่ 

***พกัโรงแรม Azimut 4*หรือเทียบเท่า*** 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เชา้ ออกเดินทางสู่หมู่บา้นซามิท่ีตั้งอยู่ในเขตอ าเภอโลโวเซโร โดยใชเ้วลาเดินทางราวสาม
ชัว่โมงไปยงัหมู่บา้นซามิ ชนเผ่าพ้ืนเมืองท่ีตั้งรกรากอยู่ในบริเวณดินแดนแลปแลนด์อันมี
อาณาเขตครอบคลุมประเทศนอรเ์วย ์ ฟินแลนดแ์ละรสัเซีย อดีตเคยด ารงชีพดว้ยการเล้ียง
สตัว ์ล่าสตัวแ์ละประมง ท่ีหมู่บา้นซามิ ท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัการเรียนรูว้ิถีชีวิตพ้ืนบา้น
ของชาวซามิ ผ่านกิจกรรมนันทนาการต่างๆอนัเพลิดเพลิน อาทิเกมสช์กัเยอ่ ฟุตบอลซามิ 
สดับรับฟังความเช่ือพ้ืนบา้นต่างๆ ใหอ้าหารกวางเรนเดียร ์สุนัขฮัสก้ีแสนรู ้  ข่ีเล่ือน
เทียมกวางเรนเดียร ์และ บานาน่าสโนวโมบิล จากน้ันรบัประทานอาหารพ้ืนบา้นแบบ
ซามิ (ซุปปลาหรือสตูวเ์น้ือกวาง) 

บ่าย เดินทางถึงฟารม์สุนขัฮสัก้ี เพลิดเพลินกบัการขี่สุนัขลากเล่ือนท่ามกลางป่าสนเขตแลป
แลนดข์องรสัเซีย 

เยน็ เดินทางกลบัเขา้เมืองมรูม์นัสก ์รบัประทานอาหารเย็นในรา้นอาหารใจกลางเมือง  กลบัเขา้
โรงแรม พกัผ่อนตามสมควร จากน้ันออกเดินทางล่าแสงเหนือคืนท่ีสอง  
***พกัโรงแรม Azimut 4* หรือเทียบเท่า*** 
 

 

 

 

 

D3 พุธที่ 20 มีนาคม 2562 

มูรมนัสก ์– หมู่บา้นซามิ  ล่าแสงเหนือคืนที่ 2 



 

 

 

เชา้ รบัประทานอหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
ออกเดินทางจากโรงแรมสู่หมู่บา้นเทริเบียรก์า้ แวะพกัถ่ายรูปตามจุดส าคญัระหวา่งทาง โดย
ระหวา่งทางท่านจะพบกบัรอยต่อภูมิประเทศสองแบบคือภูมิประเทศแบบหนาวกบัภูมิประเทศแบบ
ทุนดรา (เขตขัว้โลก) โดยท่ีท่านจะเห็นวา่ภูมิประเทศท่ีมีพืชปกคลุมจะค่อยๆกลายเป็นพ้ืนท่ีทุ่งโล่ง
และทะเลทรายหิมะขาวโพลนสุดขอบฟ้า เป็นสถานท่ีเพียงไมก่ี่แห่งในโลกท่ีท่านจะไดเ้ดินทางใน
พ้ืนท่ีแบบทุนดรา  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

กลางวนั น าท่านพกัทานอาหารกลางวนั ณ คาเฟ่ทอ้งถ่ิน โดยอาหารทอ้งถ่ินมกัประกอบจาก
ปลาแซลมอนท่ีเป็นสตัวเ์ศรษฐกิจของท่ีน่ี  

บ่าย แวะถ่ายภาพตามจุดส าคญัของเทริเบียรก์า้อยา่งต่อเน่ือง อาทิ ชายฝั่งทะเลบาเรนส ์
มหาสมุทรอารค์ติก น ้าตก และแมน่ ้าเทริเบียรก์า้ โดยเฉพาะปากน ้าตกเทริเบียรก์าท่ีเป็น
น ้าตกน ้าแข็งอยูบ่นชะง่อนผา สุดขอบทวีปยุโรปซ่ึงหาโอกาสมาเยือนไดย้ากยิ่ง ก่อน
เดินทางกลบั ระหวา่งทางสามารถด าเนินโปรแกรมล่าแสงเหนือต่อไดท้นัทีหากฟ้ามืดและ
พลงังานดวงอาทิตยป์ล่อยประจุออกมามากพอ 

 

 

 

D4 พฤหสับดีที่ 21 มีนาคม 2562 

มูรมนัสก ์– เทรเิบียรก์า้  ล่าแสงเหนือคืนที่ 3 



 

เยน็ แวะรบัประทานมื้ อค า่กบับารบี์คิวสูตรพิเศษ ณ หมู่บา้นออโรร่า วิลเลจ จากน้ันเดิน
ทางออกล่าแสงเหนือในคืนท่ี 3 

***ท่ีพกัโรงแรม Azimut 4* หรือเทียบเท่า***  

***โปรแกรมหมูบ่า้นเทริเบียรก์า้อาจมีการเปล่ียนแปลงเน่ืองจากสภาพอากาศอาจไมเ่อ้ืออ านวย ทั้งน้ีโดย

ค านึงถึงความปลอดภยัสูงสุดของผูเ้ดินทางทุกท่าน*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
เก็บสมัภาระพรอ้มเช็คเอาต ์น าชมเมืองมรูม์นัสก ์เมืองท่าท่ีใหญ่ท่ีสุดในเขตอารค์ติกเซอร์
เคิล รวมไปถึงเป็นเมืองท่ีมาประชากรมากท่ีสุดในบรรดาเมืองต่างๆอยูเ่หนือเสน้อารค์ติก
เซอรเ์คิล เดิมเป็นถ่ินท่ีอยูอ่าศยัของชนเผ่าพ้ืนเมือง “ซามิ” และบรรพบุรุษชาว
สแกนดิเนเวียนมานานนมก่อนท่ีชนชาวสลาฟรสัเซียจะขยบัขยายดินแดนขึ้ นมาบริเวณน้ี
และผนวกเป็นส่วนหน่ึงของจกัรวรรดิรสัเซียในช่วงศตวรรษท่ี18 ถึงกระน้ันก็ยงัมีสถานะ
เป็นเพียงต าบลๆหน่ึงมานับรอ้ยปีจนกระทัง่ไดร้บัการยกสถานะขึ้ นเป็นเมือง โดยมีการตั้ง
ช่ือเมืองใหมว่่า “โรมานอฟ นา มูรมาเนีย” (โรมานอฟบนมรูม์าน) ในปี 1916 ต่อมา
เมื่อเกิดการปฏิวติัโค่นลม้ราชวงศโ์รมานอฟจึงมีการเปล่ียนช่ือเป็นมรูม์นัสกจ์วบจนปัจจุบนั 
จากน้ันเดินทางไปชมเรือเลนิน ซ่ึงเป็นเรือตดัน ้าแข็งพลงังานนิวเคลียรล์ าแรกของโลก โดย
รบัใชช้าติมาถึงสามสิบปีก่อนปลดประจ าการในปี 1989 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารใจกลางเมือง 
บ่าย ชมพิพิธภณัฑนิ์เวศวิทยาจงัหวดัมรูม์นัสก ์จากน้ันออกเดินทางไปยงัท่าอากาศยานมูร์

มนัสก ์
19.10 น. เที่ยวบินที่ SU1325 สายการบินแอโรฟลอท สายการบินแห่งชาติรสัเซีย น าท่านเหินฟ้า

อ าลาเมืองมรูม์นัสก ์ใชเ้วลาเดินทาง 2 ชัว่โมง 25 นาที 
21.35น. สายการบินแอโรฟลอท น าท่านลงจอดยงัท่าอากาศยานมอสโก เชเรเมเทียโวโดยสวสัดิ

ภาพ รบัสมัภาระ จากน้ันออกเดินทางสู่งตวักรุงมอสโก *  
***ท่ีพกัโรงแรม Holiday Inn Sokoniky 4* หรือเทียบเท่า*** 

 

 

 

 

 

 

 

D5 ศุกรท์ี่ 22 มีนาคม 2562 

มูรมนัสก ์– มอสโก   



 

 
 
 
 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านสมัผัสความวิจิตรงดงามของ พระราชวงัเครมลิน (Kremlin) เขา้ชมสถาปัตยกรรม
ท่ียิ่งใหญ่ อนัเป็นจุดก าเนิดของประวติัศาสตรร์สัเซียท่ีมีอายุยาวนานกว่า 850 ปี ภายใน
พระราชวงัมโหฬารแห่งน้ีประกอบดว้ยปราสาทราชฐาน โบสถ์ วิหาร พิพิธภัณฑ ์คลงัแสง 
อาวุธยุทธภณัฑ ์หอคอย ป้อมปราการ หอสูง ยอดแหลม และโดมมากมาย มีก าแพงสูง 65 
ฟุตรอบพระราชวงั และมีความยาวเกือบ 3 กิโลเมตรจากน้ันน าชม พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร์ี่
แชมเบอร์ (Kremlin Armoury Chamber) ซ่ึงเก็บรวบรวมศาสตราวุธต่างๆ ท่ีใชใ้นการ
สงคราม เคร่ืองประดับและของมีค่ามากมายของกษัตริยต์ั้งแต่สมยัอดีต ชมความงดงาม
ของรถมา้ทองค า มงกุฎทองค าประดบัเพชร บลัลงักเ์พชร ตลอดจนเคร่ืองประดบัเพชรของ
พระนางแคทเธอรีน มหาราชินี ซ่ึงสวมในวันราชาภิเษก และพิเศษสุดกับการเขา้ชม
พิพิธภณัฑพ์ระคลงัเพชร (The Kremlin's State Diamond Fund) ท่ีจดัแสดง เพชร ทองค า 
มรกต อ าพนั และอญัมณีมีค่ามากมาย แสดงใหเ้ห็นถึงความยิ่งใหญ่และร า่รวยของราชวงศ์
รสัเซีย รวมทั้งไม่พลาดท่ีจะเขา้ชม โบสถอ์สัสมัชญั (Assumption Cathedral) โบสถเ์ก่าแก่
ท่ีสุดในเครมลิน ใชส้ าหรับท าพิธีบรมราชาภิเษกในพระราชวังเครมลิน ภายนอกเป็น
สถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด ภายในมีภาพวาดเขียนสีเฟรสโก และภาพไอคอน 
แสดงประวติัของพระเยซู ภาพพระแม่มาเรีย พระบุตร พระจิต ปิดทา้ยดว้ยการถ่ายรูปกบั
ปืนใหญ่พระเจา้ซาร ์ซ่ึงเป็นปืนใหญ่ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก และระฆงัพระเจา้ซารท่ี์มีน ้าหนักถึง 
210 ตนั 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

D6 เสารท์ี่ 23 มีนาคม 2562 

มอสโก – พระราชวงัเครมลิน จตัรุสัแดง 

 



 

กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  
บ่าย แวะชมจัตุรัสแดงสถานท่ีท่ีถือเป็นจุดศูนย์กลางของประเทศ เคยเป็นฉากหลังของ

เหตุการณใ์นประวติัศาสตรใ์นหลายยุคสมยัแมใ้นปัจจุบนั ทั้งการสวนสนามเฉลิมฉลองชยั
ชนะ การประทว้งการใชอ้ านาจของรฐับาล  เดินลดัเลาะไปตามจตุัรสัแดง ผ่านหน้า วิหาร
เซ็นตบ์าซิลซ่ึงถือเป็นโลโกห้ลกัของกรุงมอสโก สรา้งโดยพระเจา้อิวานท่ีส่ีผูเ้กร้ียวกราดเพ่ือ
เฉลิมฉลองชัยชนะเหนือพวกตาตาร์และมีต านานว่าพระองค์สัง่ใหค้วักลูกตาสถาปนิก
ผูส้รา้งเพ่ือมิใหไ้ปสรา้งส่ิงสวยงามแบบน้ีท่ีใดอีก ผ่านพระราชวังเครมลินศูนยก์ลางการ
บริหารประเทศตั้งแต่อดีต สุสานเลนิน หา้ง GUM หา้งสรรพสินคา้หรูท่ีเก่าแก่ และแม่น ้า

มอสโกอิสระจบัจ่าย ณ หา้ง GUM และ ศูนยก์ารคา้อะโฆด้น่ึย เรี้ ยด 
เยน็  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร และพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

***ท่ีพกัโรงแรม Holiday Inn Sokoniky 4* หรือเทียบเท่า*** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านไปชอ้ปป้ิงของดีราคาถูก ณ ตลาดของฝากและของท่ีระลึกท่ีใหญ่ท่ีสุดในมอสโคว ์อิส

ไมลอฟ(Izmailovo Market) เลือกซ้ือตุ๊กตาแม่ลกูดก ผา้พนัคอพ้ืนเมือง หมวก พรมขนสตัว ์
อ าพัน โปสการ์ด กลอ้งถ่ายรูปและนาฬิกาของรัสเซียและสินคา้อ่ืนๆ อีกมากมาย และ

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารใจกลางเมือง  

บ่าย  น าท่านออกเดินทางสู่สนามบินเชเรเมเทียวา (Sheremetyevo) 

19.25 สายการบินแอโรฟลอทเท่ียวบินท่ีSU 0270 น าท่านเหินฟ้าอ าลากรุงมอสโกและรสัเซีย มุง่
หนา้สู่กรุงเทพฯประเทศไทย ใชเ้วลาเดินทาง 8 ชัว่โมง 55 นาที 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.20น. สายการบินแอโรฟลอท น าท่านลงจอดยงัท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ เดินทาง

กลบัภูมิล าเนาโดยปลอดภยัพรอ้มความประทบัใจมิรูลื้ม 

D7 อาทิตยท์ี่ 24 มีนาคม 2562 

มอสโก – ตลาดอิสไมลอฟ  

 

D8 จนัทรท์ี่ 25 มีนาคม 2562 

กรุงเทพฯ 



 

ราคาส าหรบัผูเ้ดินทาง 16 ทา่น 

*คณะออกเดินทางไดเ้มื่อมีผูเ้ดินทาง 16 ท่านขึ้ นไป หากมีผูเ้ดินทางนอ้ยก่า 16 ท่านอาจมีการปรบัเปล่ียน
ราคา 
 
อตัราน้ีรวม 
- ค่าท่ีพกั โรงแรมส่ีดาว หอ้งพกัแบบ Double หรือ Twin ในเมืองมรูม์นัสกแ์ละมอสโก 
- ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดัไป-กลบั สายการบิน Aeroflot สายการบินแห่งชาติรสัเซียทั้งระหวา่ง

ประเทศและภายในประเทศ 
- ประกนัภยัการเดินทาง ท่านละ 2,000,000 บาท เง่ือนไขตามกรมธรรม ์
- ค่าอาหารสามมื้ อพรอ้มน ้าด่ืมบริการวนัละสองขวดต่อท่านต่อวนั 
- ค่ายานพาหนะตามเสน้ทางท่ีระบุไวใ้นโปรแกรม 
- กิจกรรมต่างๆท่ีระบุไวใ้นโปรแกรม 
- ค่าตัว๋เขา้ชมสถานท่ีต่างๆ 
- ทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ 
- ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7 % 
อตัราค่าบริการไม่รวม 
- ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
- ค่ากระเป๋าน ้าหนักเกินน ้าหนักท่ีทางสายการบินก าหนดไว ้ 
- ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าอาหารเคร่ืองด่ืมท่ีอยู่นอกเหนือจากรายการ 
- ส่วนต่างของราคาตัว๋เคร่ืองบินแบบตัว๋เด่ียวอนัเน่ืองจากความผนัผวนตามราคาจริง หากกรณีท่ีลกูคา้

จ าเป็นตอ้งจองตัว๋เด่ียวและทางบริษัทจะแจง้ใหล้กูคา้ทราบเป็นรายๆ และเป็นกรณีๆ ไป 
 

เง่ือนไขการจองและการช าระเงิน 
ช าระมดัจ างวดแรก : 30,000 บาท  
(ขอสงวนสิทธ์ิการจองทริปใหก้บัท่านท่ีช าระมดัจ าเขา้มาแลว้เท่าน้ัน) 
 

รายละเอียด* ราคา 
พกัคู่ (ราคาต่อท่าน) 99,000 บาท 
พกัเด่ียวช าระเพ่ิมท่านละ 15,000 บาท 



 

ช าระมดัจ าส่วนท่ีเหลือ: 69,000 บาท (ภายในวนัท่ี17 มกราคม 2562) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการคืน
มดัจ าในส่วนแรกใหก้บัลกูคา้และยกเลิกการเดินทางของลกูคา้ ในกรณีท่ีลกูคา้ช าระมดัจ าส่วนท่ีเหลือล่าชา้
กวา่วนัท่ีก าหนด 
 
การยกเลิกการเดินทาง 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วนั คืนค่าบริการทั้งหมด (ยกเวน้ค่ามดัจ ากบัทางสายการบินและค่าจอง
โรงแรมท่ีพกั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 – 60 วนั ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยึดเงินมดัจ างวดแรก 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคื่นเงินทั้งหมด 
หมายเหตุ: ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าใชจ้่ายในส่วนของค่าบริการประเภท Non  - Refund 
ไดแ้ก่ ค่ามดัจ ากบัทางสายการบิน ค่าจองโรงแรมท่ีพกั ฯลฯ 

 
เง่ือนไขตา่งๆ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทั้งหมดตามความเหมาะสม อาทิ

สาเหตุจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ เหตุการณท์างการเมือง ภยั
ธรรมชาติ หรือเหตุการณต่์างๆท่ีอยูเ่หนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใชจ้่ายอ่ืนๆเพ่ิมเติมท่ี
เกิดข้ึนทั้งทางตรงหรือทางออ้ม เช่นการเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย ทรพัยสิ์นสูญหาย ความล่าชา้ หรือ
อุบติัเหตุต่างๆ โดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภยัและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

2. บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้ประเทศ เน่ืองจากมีส่ิงผิด
กฎหมาย หรือส่ิงของตอ้งหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไมถู่กตอ้ง หรือความประพฤติส่อไป
ในทางเส่ือมเสียหรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทไมอ่าจคืนเงิน
ใหท่้านไดไ้มว่่าจ านวนทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน 

3. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนก าหนดการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร้่วมคณะไมค่รบตามจ านวนท่ีก าหนด
ไว ้

4. การไมร่บัประทานอาหารบางมื้ อ การไมร่บับริการเพียงบางรายการจากโปรแกรม ไมส่ามารถขอหกั
ค่าบริการคืนได ้เพราะการช าระค่าบริการน าเท่ียวเป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย 

5. การตอบตกลงรบัการใชบ้ริการ หมายถึงท่านไดร้บัทราบเง่ือนไขต่างๆ ท่ีทางบริษัทไดก้ าหนดไวแ้ลว้ 
 
ตดิตอ่สอบถาม 
Website: World Explorer 
Facebook: World Explorer Thailand 
Line ID: @Worldexplorer 
โทร: 02 – 631- 3448, 02 -631 – 3561  
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