
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดินทางเดือนมกราคม - มีนาคม 2563  

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

32,900.- 

WONDERFUL DUBAI 
LET’S STAY IN DUBAI 5 วนั 3 คนื 

• มหานครดูไบ มหานครแห่งความทันสมัย ผสมผสานกบัอารยธรรมอาหรับด้ังเดิมอย่างลงตัว 

• ชมความอลงัการของสุดยอดโปรเจคส์ The Palm Island + Atlantis Hotel 

• ขึน้ชมตึกเบิร์จคาลฟิา ตึกท่ีสูงท่ีสุดในโลก พร้อมชมวิวนครดูไบได้ท่ัวทุกทิศท่ีสวยงาม 

• สัมผสัประสบการณ์แปลกใหม่กบั Sand Dune พร้อมด่ืมด ่าบรรยากาศสุดโรแมนติก ในยามพระอาทิตย์ตก  

• ชมความยิ่งใหญ่ของสุเหร่าหินอ่อนสีขาว Sheikh Zayed Grand Mosque ท่ีใหญ่เป็นอนัดับ 3 ของโลก 

• ช้อปป้ิงจุใจท้ังสินค้าพืน้เมอืงและแบรนด์เนม Dubai Mall และ Emirates Mall 

• รวมค่าวีซ่า UAE เรียบร้อยแล้ว /// บินตรงโดยสายการบินเอมิเรตส์ สายการบินสุดหรู บริการเหนือระดับ 



 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ดูไบ – Mall of the Emirates 

06.30 น. 
 

คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ โดยมี
เจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

09.55 น.  
 

ออกเดินทางสู่ ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK 375 
** คณะเดินทางตั้งแต่ 31 ต.ค. 62 เป็นตน้ไป ออกเดินทางเวลา 09.30 น. และถึงดูไบ เวลา 13.15 น. ** 

13.00 น. 
 

เดินทางถึง สนามบินดูไบ (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง) หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร        
น าท่านสู่ Mall of the Emirates เป็นห้างขนาดใหญ่ มีโรงภาพยนตร์ ลานโบวล่ิ์ง และร้านคา้อีกมากมาย รวมถึงร้านต่างๆ 
มีเวลาให้ท่านไดอิ้สระเลือกซ้ือสินคา้แฟ่ชั้นมากมาย หรือท่านจะเขา้เล่นท่ี Ski Dubai หน่ึงในสุดยอดแหล่งท่องเท่ียวใน
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พกั เข้าสู่ที่พกั ADMIRAL PLAZA BUR DUBAI หรือเทียบเท่า     

วันที่ 2 ดูไบ – กรุงอาบูดาบี – Grand Mosque – Ferrari World – ดูไบเฟรม 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ กรุงอาบูดาบี (Abu dhabi) ท่ีมีความเขียวขจีท่ามกลางตวัเมืองท่ีทนัสมยั จึงเป็นเมืองท่ีไดรั้บสมญานามว่า 

Garden of Gulf และได้รับการย่องว่าเป็นสวรรค์แห่งทะเลทรายอีกด้วย น าท่านผ่านชมสถานท่ีส าคัญ ๆ ของเมือง 
ตลอดจนการสร้างบา้นเรือนท่ีมีความสวยงาม และเห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของเมือง แมจ้ะตั้งอยู่ท่ามกลางทะเลทรายอนั
แหง้แลง้ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บ่าย น าท่านแวะถ่ายรูป Ferrari World และให้ท่านเลือกซ้ือของท่ีระลึกท่ีเป็นแบรนด์เฟอร์ราร่ี จากนั้นแวะถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก 

ณ จุดชมวิว ชิคาโกบีช กบัชายทะเลสีเทอร์ควอยซ์ ท่ีท่าน Sheikh Al Nayan สร้างขึ้นมาเป็นของขวญัแก่ชาวเมือง น าท่าน
ชม Sheikh Zayed bin Sultan al Nahyan Grand Mosque สุเหร่าท่ีงดงามท่ีสุดของ U.A.E. มีความใหญ่โตเป็นอนัดบั 3 
ของโลก และเป็นสุเหร่าประจ าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ท่ีท่าน  Sheikh สร้างไวก่้อนท่านจะสวรรคต ใชร้ะยะเวลาก่อสร้าง
รวมทั้งหมด 10 ปี ให้ท่านไดช้มพรมลายดอกไมผ้ืนใหญ่ และโคมไฟ (Chandelier) ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ราคาราว 30 ลา้น
เหรียญสหรัฐ น าเขา้จากประเทศเยอรมนั ท าดว้ยทองค าและทองแดง ***การเท่ียวชมมสัยดิ ตอ้งแต่งกายใหสุ้ภาพเรียบร้อย 
ห้ามสวมกางเกงขาสั้นหรือเส้ือกลา้ม ทั้งผูช้ายและผูห้ญิง โดยเฉพาะผูห้ญิงตอ้งสวมใส่เส้ือผา้ท่ีมีความยาวคลุมถึงระดบั
ขอ้มือและขอ้เทา้ ปกปิดไหล่และทรวงอกให้มิดชิด ผูห้ญิงจะตอ้งมีผา้คลุมผม และตอ้งถอดรองเทา้ก่อนเขา้มสัยิด*** ได้
เวลาอนัสมควรน าท่านกลบันครดูไบ น าท่านถ่ายรูปกบั ดูไบเฟรม (Dubai frame) สัญลกัษณ์ใหม่ของดูไบ ซ่ึงเป็นกรอบ
รูปฉาบทองค าความสูงขนาด 150 เมตร กวา้ง 93 เมตรท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ใช้เวลาในการก่อสร้างมาถึง 10 ปีเต็ม ด้วย
จ านวนเงินประมาณ 43.5 ลา้นเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1.39 พนัลา้นบาท   

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร บุฟเฟ่ท์นานาชาติ 
ที่พกั เข้าสู่ที่พกั ADMIRAL PLAZA BUR DUBAI หรือเทียบเท่า     

 



 

 

วันที่ 3 The Palm Project – ตึกเรือใบ – ตลาด Medinat Jumeirah Souk – น่ังรถ 4WD ตะลุยทะเลทราย   

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เดอะปาล์มไอซ์แลนด์ (The Palm Islands) เป็นโครงการท่ีอลงัการ สุดยอดโปรเจคส์ของยไูนเต็ดอาหรับ

เอมิเรตส์ โดยการถมทะเลให้เป็นเกาะเทียม สร้างเป็นรูปตน้ปาลม์ 3 เกาะ นบัว่าเป็นส่ิงมหัศจรรยอ์นัดบัท่ี 8 ของโลก ให้
ท่านไดช้มกบัความยิง่ใหญ่ของเกาะน้ี สุดปลายเกาะแห่งน้ี ท่านจะไดพ้บกบัอีกหน่ึงสุดยอดโปรเจคสุดอลงัการ โรงแรม ดิ 
แอตแลนติส (The Atlantis Hotel) สร้างอยู่กลางทะเล น าท่านแวะถ่ายรูปดา้นนอกกบัโรงแรม Burj Al Arab โรงแรมสุด
หรูระดบั 7 ดาว รูปทรงคลา้ยเรือใบท่ีงดงามและหรูหราท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ตั้งอยู่ริมอ่าวอาหรับ เป็นท่ีพกัอาศยัของ
เศรษฐีท่ีมีช่ือเสียงชาวตะวนัออกกลาง ถือเป็นสถานท่ีท่ีทุกคนใฝ่ฝันจะมีโอกาสเขา้ไปสัมผสัสักคร้ังในชีวิต จากนั้นชม 
Medinat Jumeirah Souk หรือเรียกว่า เวนิสแห่งดูไบ เป็นตลาดติดแอร์ ตั้งอยู่ในส่วนเดียวกับโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว 
Mina Al Salam ของตระกูล Al Maktoum ออกแบบและตกแต่งเป็นศิลปะพื้นเมืองแบบอาหรับคลาสสิก ภายในมีสินคา้
ระดบั Premium มากมาย อาทิ ของท่ีระลึก พวงกุญแจ ขวดทราย พรมอิหร่าน หัวน ้าหอม โคมไฟ ของประดบัตกแต่งบา้น 
ขนมหวาน และถัว่รสช็อกโกแลต เป็นตน้ จากนั้นน าท่านผ่านชม พระราชวังท่านชีค (Shiekh Palace) ต่ืนตาต่ืนใจกับ
พระราชวงัสุดอลงัการของครอบครัว Shiekh Al Maktoum อนัยิ่งใหญ่ ซ่ึงมีความร่มร่ืน เต็มไปดว้ยตน้ไมน้านาชนิดและ
บรรดาเหล่านกยูง ผ่านชม New Palace ซ่ึงเป็นพระราชวงัแห่งใหม่ของครอบครัว  Shiekh Al Maktoum ท่ีก่อสร้างยงัไม่
แลว้เสร็จ น าท่านผ่านชม สุเหร่าจูไมร่า (Jumeirah Mosque) สุเหร่าคู่บา้นคู่เมืองของดูไบ สร้างดว้ยหินอ่อนทั้งหลงั และ
ไดช่ื้อวา่เป็นสุเหร่าท่ีสวยงามมากท่ีสุดแห่งหน่ึงในนครดูไบ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บ่าย สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั เพื่อเปล่ียนเคร่ืองแต่งกายพร้อมตะลุยทะเลทราย ระหวา่งทางแวะน าท่านชมโรงงาน

เคร่ืองประดบัเพชรพลอย 
 หมายเหตุ ท่านท่ีเมารถ กรุณาทานยาแกเ้มาล่วงหน้าอย่างน้อยคร่ึงชัว่โมง หรือควรแจง้หัวหน้าทวัร์ให้ทราบก่อนไปทวัร์

ทะเลทราย ทางทวัร์จะไม่รับผิดชอบ และไม่อนุญาตให้ผูท่ี้เป็นโรคหวัใจขั้นรุนแรงนัง่รถไป Dune Safari โดยเด็ดขาด *** 
ส าหรับท่านท่ีไม่ร่วมเดินทาง Dune Safari ท่านต้องรอคณะอยู่ท่ีโรงแรม โดยทางบริษทั ไม่สามารถคืนค่าทวัร์ให้ได้ 
รวมทั้งอาหารม้ือค ่า *** 

ค ่า น าท่านเดินทางไป ทัวร์ทะเลทราย (Dune Safari & BBQ Dinner) (อย่าลืมเส้ือแจ็คเกต แว่นตากันแดด รองเท้าฟองน ้า ติด
ตัวไปด้วย) น าท่านขึ้ นรถ 4WD (รถขับเคลื่อน 4 ล้อ) ไปทัวร์ทะเลทราย ท่านจะได้สนุกสนานและต่ืนเต้นไปกับ
ประสบการณ์อันแปลกใหม่  น่ังรถตะลุยไปบนเนินทรายทั้ งสูงและต ่าสลับกันไป (Sand Dune) จากนั้ นให้ท่านได้
เพลิดเพลินกบักิจกรรมต่างๆ ในแคมป์กระโจมแบบอาหรับ ด่ืมด ่าบรรยากาศสุดโรแมนติกของพระอาทิตยต์กดินท่ีแสน
สวยงาม และสัมผสัชีวิตแบบชาวพื้นเมือง (เบดูอิน) อาทิ การสวมชุดพื้นเมืองชาวอาหรับ ถ่ายรูปเก็บไวเ้ป็นท่ีระลึก การ
เพน้ทมื์อแบบอาหรับ (Henna Tattoo) ลองสูบ มารากู กล่ินผลไม ้(Shi Sha) ชมโชวร์ะบ าหน้าทอ้ง (Belly Dance) ซ่ึงเป็น
ศิลปะการร่ายร าท่ีเนน้การเคล่ือนไหวของกลา้มเน้ือทอ้งและสะโพก รวมถึงสนุกสนานกบัการขี่อูฐ 

ที่พกั เดินทางเข้าสู่ที่พกั ADMIRAL PLAZA BUR DUBAI หรือเทียบเท่า    
  



 

 

วันที่ 4 พพิธิภัณฑ์ดูไบ – น่ังเรือ Abra Ride – ตลาดเคร่ืองเทศ และ ตลาดทอง – ห้างดูไบ – ขึน้เบิร์จคาลิฟา ช้ัน 124 – สนามบิน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเขา้ชม พิพิธภัณฑ์ดูไบ (Dubai Museum) เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีทนัสมยัท่ีสุดในตะวนัออกกลาง สร้างเม่ือศตวรรษท่ี 19 

บูรณะคร้ังล่าสุดปี 1970 เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีรวบรวมเร่ืองราวประวติัศาสตร์ท่ีส าคญั เช่น การคน้พบงานศิลปะภายในหลุมฝัง
ศพท่ี Al Qusais ซ่ึงมีอายุมากกว่า 4,000 ปี ประทบัใจกบัการบอกเล่าเร่ืองราวประวัติศาสตร์ของชาวอาหรับโบราณผ่าน
เทคโนโลยีสมยัใหม่ จากนั้นน าท่านเดินทางไปยงั Dubai Creek เป็นทะเลท่ีสร้างขึ้นโดยการขุดเขา้มาในชายฝ่ัง ซ่ึงแบ่ง
นครดูไบออกเป็น 2 ส่วน คือ Deira Dubai และ Bur Dubai มีความยาวประมาณ 14 กิโลเมตร มีท่าจอดเรือ 8 ท่า ใหท้่านได้
ชมและถ่ายรูปกบัทศันียภาพสองฟากฝ่ังของแม่น ้า Creek ตามอธัยาศยั ใหท้่านไดถ่้ายรูปในยา่น Bastakiya และน าท่าน น่ัง
เรือ Abra Ride สัมผสัมนต์เสน่ห์ทางวฒันธรรมผ่านวิถีชีวิตสองฝ่ังน ้ าของแม่น ้ า Creek จากนั้นเดินสู่ ตลาดเคร่ืองเทศ 
(Gold & Spicy Souk) และตลาดทอง (Gold Souk) เป็นตลาดทองท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก จ าหน่ายผลิตภัณฑ์  Jewelry ทุก
ประเภท เช่น มุก อญัมณีต่าง  น าท่านชมโรงงานเคร่ืองหนงัชั้นดีของดูไบ จากนั้นน าท่านสู่ ห้างดูไบ (Dubai Mall) ห้างท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในโลก และมีพิพิธภณัฑ์สัตวน์ ้าท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกอยูภ่ายใน ใหท่้านไดถ่้ายรูปหนา้ตูป้ลา ท่ีมีขนาดใหญ่กว่าคน
สิบคนยืนเรียงกนั อิสระในห้างให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือของฝาก สินคา้แบรนด์เนมช่ือดงัมากมายจากยุโรป ไม่ว่าจะเป็นเส้ือผา้
สุภาพบุรุษและสุภาพสตรี กระเป๋าถือ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เคร่ืองกีฬา เป็นตน้ และในเวลา 18.00-24.00 น. ของทุกวนั ท่านจะ
ไดช้มการแสดง “น ้าพุแห่งดูไบ” เป็นน ้าพุเตน้ระบ าอนัสวยงามวิจิตร อยูใ่นทะเลสาบเบิร์จคาลิฟา ท่ีเป็นศูนยก์ลางของนคร
ดูไบ ถือเป็นน ้าพุท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ณ ปัจจุบนัน้ี โดยรอบถูกรายลอ้มไปดว้ยตึกท่ีมีช่ือเสียงมากมาย ส่ิงพิเศษของน ้าพุแห่ง
ดูไบน้ี คือ จะใช้ไฟทั้งส้ิน 6,600 ดวง โปรเจคเตอร์สี 50 ตวั ควบคุมการท างานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยจะแสดง
ประกอบดนตรี คร้ังละประมาณ 5 นาที โดยใชง้บประมาณในการก่อสร้างทั้งส้ินกวา่ 7.2 พนัลา้นบาท 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
บ่าย น าท่านขึ้นชมตึก “เบิร์จคาลิฟา” Burj Khalifa ช้ัน 124 ตึกท่ีสูงท่ีสุดในโลก มีความสูงถึง 828 เมตร มีทั้งหมด 160 ชั้น 

ออกแบบโดยนายเอเดรียน สมิธ สถาปนิกจากชิคาโก ซ่ึงคณะจะไดมี้โอกาสขึ้นลิฟทท่ี์มีความเร็วท่ีสุดในโลกคือ 18 เมตร 
ต่อวินาที หรือ 65 กิโลเมตร ต่อชัว่โมง ไปถึงชั้น 124 เพื่อชมวิวจากของนครดูไบไดท้ัว่ทุกทิศท่ีสวยงาม โดยตึกน้ีออกแบบ
ตบแต่งภายในโดย Giorgio Armani 

19.00 น. เดินทางสู่ สนามบินดูไบ อิสระใหท่้านชอ้ปป้ิงใน Duty Free เพลิดเพลินกบัสินคา้แบรนดเ์นม และน ้าหอมยีห่อ้ดงัมากมาย 
ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย 
22.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 374 

** คณะเดินทางตั้งแต่ 31 ต.ค. 62 เป็นตน้ไป ออกเดินทางเวลา 22.35 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 07.35 น.** 

วันที่ 5 เดินทางถึงกรุงเทพฯ 

08.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

 ********************************************************************************************************** 
 

 



 

 

ข้อควรทราบ : 

❖ กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์แลว้ทางบริษทั
ถือวา่ท่าน รับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทั  

❖ ส าหรับท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายก่อนท าการออกตัว๋ ก่อนทุกคร้ัง 
มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้
แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

❖ ร้านคา้ในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวนัอาทิตย ์, ขอสงวนสิทธ์ิการยา้ยเมืองท่ีเขา้พกั เช่น กรณีท่ีเมืองนั้นมีการจดังาน TRADE 
FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมืองท่ีใกลเ้คียงแทน และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม 
 

อตัราค่าบริการ  

ก าหนดการดินทาง 
ผู้ใหญ่ พกั 

ห้องละ 2-3 ท่าน 

เด็ก 
(อายุไม่เกิน 12 ปี) 
พกัมีเตียง/ไม่มีเตียง 

พกัเดี่ยว 
เพิม่ท่านละ 

25 – 29 ม.ค. 63 32,900.- 32,900.- 4,900.- 

20 – 24 ก.พ. 63 32,900.- 32,900.- 4,900.- 

05 – 09 มี.ค. 63 33,900.- 33,900.- 4,900.- 

19 – 23 มี.ค. 63 33,900.- 33,900.- 4,900.- 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชั้นประหยดั (Economy Class) ท่ีระบุวนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะตอ้งไม่เกิน

จ านวนวนั และอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของสายการบิน) 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
 ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
 ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบุคคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี) 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิม่เติมกับทางบริษัทได้  



 

 

 เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคุเทศก)์  
 ค่าธรรมเนียมวีซ่า UAE 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดินทาง 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิเช่น ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่าน ้ าหนกัเกินจากทางสาย

การบินก าหนดเกินกวา่ 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ช้ิน, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือ
ของมีค่าท่ีสูญหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
 ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน  (20 ดอลล่าสหรัฐ) 
 ค่าทิปมคัคุเทศกจ์ากเมืองไทย (15 ดอลล่าสหรัฐ) 
เงื่อนไขการให้บริการ  
1. ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนัง่จะยนืยนัเม่ือไดรั้บเงินมดัจ าแลว้เท่านั้น 
2. ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายุการใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง 

หากไม่ส่งส าเนาหนา้พาสปอร์ตทางบริษทัขออนุญาติยกเลิกการจองทวัร์โดยอตัโนมติั 
3. หากท่านท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ให้ท่านติดต่อเจา้หน้าท่ี ก่อนออกบตัรโดยสารทุกคร้ัง 

หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้น 
4. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกในการเดินทาง

ท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจาก
การเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 

5. เงื่อนไขการช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง 
ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบินและที่น่ังบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษทัไดส้ ารองท่ีนัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่วา่จะดว้ยสาเหตุใด ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ
การเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใชจ่้าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดขึ้นจริง และรอ 
Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.  นัง่ท่ี Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนัง่ตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบินก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มี
ร่างกายแขง็แรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนกัประมาณ 20 



 

 

กิโลกรัม) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการให้ท่ีนัง่ Long leg ขึ้นอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบิน 
ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านั้น 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจง้ยกเลิก 45 วนั ขึ้นไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
2. แจง้ยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
5. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ี บริษทัฯ

ก าหนดไว ้(30ท่านขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทัและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกนับริษทัตอ้งน าไปช าระ
ค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯจะท าการเล่ือนการเดินทางของ
ท่าน  ไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซ่า
ตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียืน่วีซ่าแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผา่น) และท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอเก็บ
เฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยืน่วีซ่า / ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือค่าตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้) 
ค่าส่วนต่างในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผา่นแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่วา่เหตุผลใดๆตามทางบริษทัของสงวน

สิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 
ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และ

ห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบางโรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน แต่
อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัตและไม่มีอ่างอาบน ้ า ซ่ึง

ขึ้นอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 
 


