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LET’S STAY IN DUBAI 

ดูไบ 5 วัน 3 คืน 

 เดินทาง มกราคม – พฤษภาคม 2563 

ราคาแนะน าเพียง 30,900.- 
 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ – ดไูบ – Mall of the Emirates 

วนัท่ี 2. ดไูบ – กรุงอาบดูาบี – Grand Mosque – Ferrari World – ดไูบ – ดไูบเฟรม 

วนัท่ี 3. The Palm Project – ตกึเรือใบ – ตลาด Medinat Jumeirah Souk – นั่งรถ 4WD ตะลยุทะเลทราย   

วนัท่ี 4. พิพิธภณัฑด์ไูบ – นั่งเรือ Abra Ride – ตลาดเครื่องเทศ และ ตลาดทอง – หา้งดไูบ –  ขึน้ “เบิรจ์คาลิฟา” Burj Khalifa 
ชัน้ 124 – สนามบิน 
วนัท่ี 5. กรุงเทพฯ 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ   
06.30 น. 

 
คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประตู 8 เคานเ์ตอร ์T สายการบินเอ

มิเรตส ์โดยมเีจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 
09.30 น.  ออกเดินทางสูดู่ไบ โดยสายการบินเอมิเรตส ์โดยเทีย่วบินที ่EK 375 

คณะเดินทางวนัท่ี 03 เม.ย. 63 เป็นตน้ไป ออกเดินทาง เวลา 09.30 น. และถึงดไูบ เวลา 13.00 น. 
13.15 น. 

 
เดินทางถึงสนามบินดูไบ (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง) หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและ
ศลุกากร น าท่านสู ่Mall of the Emirates เป็นหา้งขนาดใหญ่ มีโรงภาพยนตร ์ลานโบวล์ิ่ง และรา้นคา้อีกมากมาย 
รวมถึงรา้นตา่งๆ มีเวลาใหท้่านไดอิ้สระเลือกซือ้สินคา้แฟ่ชัน้มากมาย หรือท่านจะเขา้เลน่ท่ี Ski Dubai หนึ่งในสดุ
ยอดแหลง่ท่องเท่ียวในสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์

ค า่ รบัประทานอาหารค  ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ทีพ่ัก เข้าสู่ทีพ่ัก โรงแรม ADMIRAL PLAZA BUR DUBAI หรือเทยีบเท่า     

 

วันที ่2 ดูไบ – กรุงอาบูดาบี – Grand Mosque – Ferrari World – ดูไบเฟรม 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสูก่รุงอาบูดาบี (Abu dhabi)  ท่ีมีความเขียวขจีท่ามกลางตวัเมืองท่ีทันสมยั จึงเป็นเมืองท่ีไดร้บั
สมญานามว่า Garden of Gulf และไดร้บัการย่องว่าเป็นสวรรคแ์ห่งทะเลทรายอีกดว้ย น าท่านผ่านชมสถานท่ี
ส  าคญั ๆ ของเมือง ตลอดจนการสรา้งบา้นเรือนท่ีมีความสวยงาม และเห็นถึงความอดุมสมบูรณข์องเมือง แมจ้ะ
ตัง้อยู่ท่ามกลางทะเลทรายอนัแหง้แลง้ 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บ่าย น าท่านแวะถ่ายรูป Ferrari World และใหท้่านเลือกซือ้ของท่ีระลกึท่ีเป็นแบรนดเ์ฟอรร์ารี่ จากนัน้แวะถ่ายรูปเป็นท่ี

ระลกึ ณ จดุชมวิว ชิคาโกบีช กับชายทะเลสีเทอรค์วอยซ ์ท่ีท่าน Sheikh Al Nayan สรา้งขึน้มาเป็นของขวญัแก่
ชาวเมือง น าท่านชม Sheikh Zayed bin Sultan al Nahyan Grand Mosque สเุหรา่ท่ีงดงามท่ีสดุของ U.A.E. มี
ความใหญ่โตเป็นอนัดบั 3 ของโลก และเป็นสเุหรา่ประจ าสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์ท่ีท่าน Sheikh สรา้งไวก้่อนท่าน
จะสวรรคต ใช้ระยะเวลาก่อสรา้งรวมทั้งหมด 10 ปี ให้ท่านไดช้มพรมลายดอกไมผ้ืนใหญ่ และโคมไฟ 
(Chandelier) ท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก ราคาราว 30 ลา้นเหรียญสหรฐั น าเขา้จากประเทศเยอรมนั ท าดว้ยทองค  าและ
ทองแดง ***การเท่ียวชมมสัยิด ตอ้งแตง่กายใหส้ภุาพเรียบรอ้ย หา้มสวมกางเกงขาสัน้หรือเสือ้กลา้ม ทัง้ผูช้ายและ
ผูห้ญิง โดยเฉพาะผูห้ญิงตอ้งสวมใสเ่สือ้ผา้ท่ีมีความยาวคลมุถึงระดบัขอ้มือและขอ้เทา้ ปกปิดไหลแ่ละทรวงอกให้
มิดชิด ผูห้ญิงจะตอ้งมีผา้คลมุผม และตอ้งถอดรองเทา้ก่อนเขา้มสัยิด*** ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านกลบันครดไูบ  
น าท่านถ่ายรูปกบัดูไบเฟรม  (Dubai frame) สญัลกัษณใ์หมข่องดไูบ ซึ่งเป็นกรอบรูปฉาบทองค  าความสงูขนาด 
150 เมตร กวา้ง 93 เมตรท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก  ใชเ้วลาในการก่อสรา้งมาถึง 10 ปีเต็ม ดว้ยจ านวนเงินประมาณ 
43.5 ลา้นเหรียญสหรฐั หรือประมาณ 1.39 พนัลา้นบาท   
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ค า่ รบัประทานอาหารค  ่า ณ ภตัตาคาร บฟุเฟ่ตน์านาชาต ิ
ทีพ่ัก เข้าสู่ทีพ่ัก โรงแรม ADMIRAL PLAZA BUR DUBAI หรือเทยีบเท่า     

 

วันที ่3 
The Palm Project – ตกึเรือใบ – ตลาด Medinat Jumeirah Souk  
– น่ังรถ 4WD ตะลุยทะเลทราย   

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านแวะถ่ายรูปดา้นนอกกบัโรงแรม Burj Al Arab โรงแรมสดุหรูระดบั 7 ดาว รูปทรงคลา้ยเรือใบท่ีงดงามและ

หรูหราท่ีสดุแห่งหนึ่งของโลก ตัง้อยู่ริมอา่วอาหรบั เป็นท่ีพักอาศยัของเศรษฐีท่ีมีช่ือเสียงชาวตะวนัออกกลาง ถือ
เป็นสถานท่ีท่ีทุกคนใฝ่ฝันจะมีโอกาสเขา้ไปสมัผสัสกัครัง้ในชีวิต จากนั้นชม Medinat Jumeirah Souk หรือ

เรียกว่า เวนิสแห่งดูไบ เป็นตลาดติดแอร ์ตัง้อยู่ในส่วนเดียวกับโรงแรมหรูระดบั 5 ดาว Mina Al Salam ของ
ตระกูล Al Maktoum ออกแบบและตกแต่งเป็นศิลปะพื้นเมืองแบบอาหรบัคลาสสิก ภายในมีสินคา้ระดับ 
Premium มากมาย อาทิ ของท่ีระลึก พวงกุญแจ ขวดทราย พรมอิหร่าน หัวน า้หอม โคมไฟ ของประดบัตกแต่ง
บา้น ขนมหวาน และถั่วรสช็อกโกแลต เป็นตน้   จากนัน้น  าท่านผา่นชมพระราชวังท่านชคี (Shiekh Palace) ตื่น
ตาตื่นใจกับพระราชวงัสดุอลงัการของครอบครวั Shiekh Al Maktoum อนัย่ิงใหญ่ ซึ่งมีความร่มรื่น เต็มไปดว้ย
ตน้ไมน้านาชนิดและบรรดาเหลา่นกยงู ผา่นชม New Palace ซึ่งเป็นพระราชวงัแห่งใหมข่องครอบครวั  Shiekh Al 
Maktoum ท่ีก่อสรา้งยงัไมแ่ลว้เสรจ็ น าท่านผา่นชมสุเหร่าจูไมร่า (Jumeirah Mosque) สเุหร่าคู่บา้นคู่เมืองของ
ดไูบ สรา้งดว้ยหินออ่นทัง้หลงั และไดช่ื้อวา่เป็นสเุหรา่ท่ีสวยงามมากท่ีสดุแห่งหนึ่งในนครดไูบ 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บ่าย สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสูท่ี่พกั เพ่ือเปลี่ยนเครื่องแตง่กายพรอ้มตะลยุทะเลทราย ระหว่างทางแวะน าท่าน

ชมโรงงานเครื่องประดบัเพชรพลอย 
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หมายเหต ุท่านท่ีเมารถ กรุณาทานยาแกเ้มาลว่งหนา้อย่างนอ้ยครึง่ชั่วโมง หรือควรแจง้หัวหนา้ทัวรใ์หท้ราบก่อน
ไปทัวรท์ะเลทราย ทางทัวรจ์ะไม่รบัผิดชอบ และไม่อนุญาตใหผู้ท่ี้เป็นโรคหัวใจขัน้รุนแรงนั่งรถไป Dune Safari 
โดยเด็ดขาด ** ส  าหรบัท่านท่ีไม่ร่วมเดินทาง Dune Safari ท่านตอ้งรอคณะอยู่ท่ีโรงแรม โดยทางบริษัทฯ ไม่
สามารถคืนคา่ทวัรใ์หไ้ด ้รวมทัง้อาหารมือ้ค  ่า ** 

ค า่ น าท่านเดินทางไปทัวรท์ะเลทราย (Dune Safari & BBQ Dinner) (อย่าลืมเสื้อแจ็คเกต แว่นตากันแดด 

รองเท้าฟองน ้า ติดตัวไปด้วย) น  าท่านขึน้รถ 4WD (รถขับเคลื่อน 4 ล้อ) ไปทัวรท์ะเลทราย ท่านจะได้
สนกุสนานและตื่นเตน้ไปกบัประสบการณอ์นัแปลกใหม่ น่ังรถตะลุยไปบนเนินทรายท้ังสูงและต ่าสลับกันไป 
(Sand Dune) 
จากนัน้ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบักิจกรรมตา่งๆ ในแคมป์กระโจมแบบอาหรบั ดื่มด  ่าบรรยากาศสดุโรแมนติกของ
พระอาทิตยต์กดินท่ีแสนสวยงาม และสมัผสัชีวิตแบบชาวพืน้เมือง (เบดอิูน) อาทิ การสวมชดุพืน้เมืองชาวอาหรบั 
ถ่ายรูปเก็บไวเ้ป็นท่ีระลกึ การเพน้ทม์ือแบบอาหรบั (Henna Tattoo) ลองสบู มาราก ูกลิ่นผลไม ้(Shi Sha)  
** ชมโชวร์ะบ าหนา้ท้อง (Belly Dance) ซึ่งเป็นศิลปะการร่ายร  าท่ีเนน้การเคลื่อนไหวของกลา้มเนือ้ทอ้งและ
สะโพก รวมถึงสนกุสนานกบัการข่ีอฐู ** 

ทีพ่ัก เข้าสู่ทีพ่ัก โรงแรม ADMIRAL PLAZA BUR DUBAI หรือเทยีบเท่า     
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วันที ่4 
พิพิธภัณฑดู์ไบ – น่ังเรือ Abra Ride – ตลาดเคร่ืองเทศ และ ตลาดทอง – 
ห้างดูไบ – ขึน้ “เบิรจ์คาลิฟา” Burj Khalifa ช้ัน 124 – สนามบิน 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑดู์ไบ (Dubai Museum) เป็นพิพิธภณัฑท่ี์ทันสมยัท่ีสดุในตะวนัออกกลาง สรา้งเมื่อ

ศตวรรษท่ี 19 บรูณะครัง้ลา่สดุปี 1970 เป็นพิพิธภณัฑท่ี์รวบรวมเรื่องราวประวตัิศาสตรท่ี์ส  าคญั เช่น การคน้พบ
งานศิลปะภายในหลุมฝังศพท่ี Al Qusais ซึ่งมีอายุมากกว่า 4,000 ปี ประทับใจกับการบอกเล่าเรื่องราว
ประวตัิศาสตรข์องชาวอาหรบัโบราณผ่านเทคโนโลยีสมยัใหม่ จากนั้นน าท่านเดินทางไปยัง Dubai Creek เป็น
ทะเลท่ีสรา้งขึน้โดยการขดุเขา้มาในชายฝ่ัง ซึ่งแบ่งนครดไูบออกเป็น 2 ส่วน คือ Deira Dubai และ Bur Dubai มี
ความยาวประมาณ 14 กิโลเมตร มีท่าจอดเรือ 8 ท่า ใหท้่านไดช้มและถ่ายรูปกบัทศันียภาพสองฟากฝ่ังของแม่น  า้ 
Creek ตามอธัยาศยั ใหท้่านไดถ้่ายรูปในย่าน Bastakiya และน าท่านน่ังเรือ Abra Ride สมัผสัมนตเ์สน่หท์าง
วฒันธรรมผ่านวิถีชีวิตสองฝ่ังน า้ของแม่น  า้ Creek จากนั้นเดินสู่ตลาดเคร่ืองเทศ (Gold & Spicy Souk)และ

ตลาดทอง (Gold Souk) เป็นตลาดทองท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก จ  าหน่ายผลิตภณัฑ ์Jewelry ทกุประเภท เช่น มกุ อญั
มณีตา่ง  น  าท่านชมโรงงานเครื่องหนงัชัน้ดีของดไูบ  จากนัน้น  าท่านสู่ห้างดูไบ (Dubai Mall) หา้งท่ีใหญ่ท่ีสดุใน
โลก และมีพิพิธภณัฑส์ตัวน์  า้ท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลกอยู่ภายใน ใหท้่านไดถ้่ายรูปหนา้ตูป้ลา ท่ีมีขนาดใหญ่กว่าคนสิบ
คนยืนเรียงกนั อิสระในหา้งใหท้่านไดเ้ลือกซือ้ของฝาก สินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงัมากมายจากยุโรป ไม่ว่าจะเป็น
เสือ้ผา้สภุาพบรุุษและสภุาพสตรี กระเป๋าถือ เครื่องใชไ้ฟฟ้า เครื่องกีฬา เป็นตน้ และในเวลา 18.00 – 24.00 น. 
ของทกุวนั ท่านจะไดช้มการแสดง “น า้พุแห่งดไูบ” เป็นน า้พุเตน้ระบ าอนัสวยงามวิจิตร อยู่ในทะเลสาบเบิรจ์คา
ลิฟา ท่ีเป็นศนูยก์ลางของนครดไูบ ถือเป็นน า้พท่ีุใหญ่ท่ีสดุในโลก ณ ปัจจบุนันี ้โดยรอบถกูรายลอ้มไปดว้ยตึกท่ีมี
ช่ือเสียงมากมาย ส่ิงพิเศษของน า้พุแห่งดไูบนี ้คือ จะใชไ้ฟทั้งสิน้ 6,600 ดวง โปรเจคเตอรส์ี 50 ตวั ควบคมุการ
ท างานดว้ยระบบคอมพิวเตอร ์โดยจะแสดงประกอบดนตรี ครั้งละประมาณ 5 นาที โดยใชง้บประมาณในการ
ก่อสรา้งทัง้สิน้กวา่ 7.2 พนัลา้นบาท 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย น าท่านขึน้ “เบิรจ์คาลิฟา” Burj Khalifa ช้ัน 124 ตกึท่ีสงูท่ีสดุในโลก มีความสงูถึง 828 เมตร มีทัง้หมด 160 ชัน้ 

ออกแบบโดยนายเอเดรียน สมิธ สถาปนิกจากชิคาโก ซึ่งคณะจะไดม้ีโอกาสขึน้ลิฟทท่ี์มีความเร็วท่ีสดุในโลกคือ 
18 เมตร ตอ่วินาที หรือ 65 กิโลเมตร ต่อชั่วโมง ไปถึงชั้น 124 เพ่ือชมวิวจากของนครดไูบไดท้ั่วทุกทิศท่ีสวยงาม 
โดยตกึนีอ้อกแบบตบแตง่ภายในโดย Giorgio Armani 
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19.00 น. 

 
เดินทางสู ่สนามบินดไูบ อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงใน Duty Free เพลิดเพลนิกบัสนิคา้แบรนดเ์นม และน า้หอมย่ีหอ้ดงั
มากมาย 

22.35 น. ออกเดินทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินเอมเิรตส ์เทีย่วบินที ่EK 374 

คณะเดินทางวนัท่ี 03 เม.ย. 63 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 22.30 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 07.35 น. 
 

วันที ่5 กรุงเทพฯ 
07.35 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
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ราคาแนะน าเพยีง 
 LET’S STAY IN DUBAI ดูไบ 5 วัน 3 คืน  

โดยสายการบินเอมิเรตส ์(EK) 
 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิม่ 
ท่านละ 

25 – 29 ม.ค. 63 31,900.- 31,900.- 31,900.- 18,200.- 4,900.- 
20 – 24 ก.พ. 63  31,900.- 31,900.- 31,900.- 18,200.- 4,900.- 
05 – 09 มี.ค. 63 32,900.- 32,900.- 32,900.- 19,200.- 4,900.- 
19 – 23 มี.ค. 63 32,900.- 32,900.- 32,900.- 19,200.- 4,900.- 
03 – 07 เม.ย. 63 34,900.- 34,900.- 34,900.- 18,200.- 4,900.- 
11 – 15 เม.ย. 63 35,900.- 35,900.- 35,900.- 18,700.- 4,900.- 

30 เม.ย. – 04 พ.ค. 63 31,900.- 31,900.- 31,900.- 18,200.- 4,900.- 
06 – 10 พ.ค. 63 30,900.- 30,900.- 30,900.- 17,200.- 4,900.- 
15 – 19 พ.ค. 63 30,900.- 30,900.- 30,900.- 17,200.- 4,900.- 

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ  
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพื่อท  าการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไม่สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวรโ์ดยอตัโนมติั 
3. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ่้ายที่
เกิดขึน้ 

4. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่ วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์ีความจ า เป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 
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อัตราค่าบริการนี้รวม 
1  ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ต่อ จะตอ้งไม่เกินจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้งื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรอืเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกนัภัยการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื่อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่) 
 ค่าประกนัอบุติัเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายุตัง้แต่แรกเกิด ถงึ 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุติัเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. ค่ามคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก)์  
9. ค่าธรรมเนียมวีซ่า UAE 
10. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%  
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องด่ืมที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท ,์ ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรอืของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
4. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
5. ค่าทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน  (20 ดอลลารส์หรฐั) 
6. ค่าทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (15 ดอลลารส์หรฐั) 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 
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ขอ้มูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิการเรยีกเก็บค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใชจ่้าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋ วเครื่องบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ่้าย
ตามที่เกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(น  า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-45 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 
5. บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว ้(30 ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี ้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนมุติัวีซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้  าระค่าทัวรห์รือมัดจ ามาแลว้ 
ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน หรือ
ค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว้) ค่าสว่นต่างในกรณีที่กรุป๊ออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่กั 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภูมิต  ่า 
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3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลี่ยนหรอืยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทัดรตัและไม่
มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

 
 


