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วันแรก

กรุงเทพฯ – ดูไบ

13.30 น.

พร้ อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสาร ชัน้ 4 ประตู 4 / เคาน์ เตอร์ H/J
สายการบินเอมิเรต ลูกค้ าทาการเชคอินรั บบัตรโดยสารด้ วยตนเอง
ออกเดินทางสูเ่ มืองดูไบ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG517

16.15 น.
19.40 น.

ถึงท่าอากาศยานนานาชาติดไู บ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองและประทับวีซา่ แล้ ว นําท่านเดินทางสู่
โรงแรมที่พกั ปรับอากาศระหว่างการเดินทางให้ ทา่ นได้ ชื่นชมความสวยงามของนครดูไบ ซึง่ เป็ นเมืองอันดับ
สองรองจากกรุงอาบูดาบี ดูไบถือเป็ นเมืองแห่งความมหัศจรรย์ เพราะจากเดิมที่เป็ นดินแดนทะเลทรายอัน
แห้ งแล้ ง ก็ถกู ปรับเปลี่ยนกลายมาเป็ นดินแดนแห่งความมัง่ คัง่ ทังในด้
้ านการค้ า การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ศูนย์กลางธุรกิจและการท่องเที่ยวของตะวันออกกลาง เห็นได้ จากเหล่าตึกสูงระฟ้าอันทันสมัยที่ผดุ ขึ ้นทัว่ นคร
ดูไบ
พักที่ Melia Hotel Dubai หรือเทียบเท่ า ระดับ 5*
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วันที่สอง

จูไมร่ า The Palm Project – The Atlantis (ตู้ปลายักษ์ ) – นั่ง MRT ชมวิว – 4 WD ตะลุยทะเลทราย

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านผ่านชมพระราชวังท่านชีค (Shiekh Palace) ตื่นตาตื่นใจกับพระราชวังสุดอลังการของครอบครัว
Shiekh Al Maktoum อันยิ่งใหญ่ ซึง่ มีความร่มรื่ น เต็มไปด้ วยต้ นไม้ นานาชนิดและบรรดาเหล่านกยูง จากนัน้
นําท่านผ่านชม New Palace ซึง่ เป็ นพระราชวังแห่งใหม่ของครอบครัว Shiekh Al Maktoum ที่ก่อสร้ างยังไม่
แล้ วเสร็จ เข้ าชมสุเหร่าจูไมร่า (Jumeirah Mosque) สุเหร่าคูบ่ ้ านคูเ่ มืองของดูไบ สร้ างด้ วยหินอ่อนทังหลั
้ ง
และได้ ชื่อว่าเป็ นสุเหร่าที่สวยงามมากที่สดุ แห่งหนึง่ ในนครดูไบ จากนันนํ
้ าท่านถ่ายรูปบริเวณชายหาด
Jumeirah Beach สถานที่ตากอากาศยอดนิยมของดูไบ แวะถ่ายรูปด้ านนอกกับโรงแรม Burj Al Arab
โรงแรมสุดหรูระดับ 7 ดาว ที่งดงามและหรูหราที่สดุ แห่งหนึง่ ของโลก ตังอยู
้ ร่ ิมอ่าวอาหรับ เป็ นที่พกั อาศัย
ของเศรษฐี ที่มีชื่อเสียงชาวตะวันออกกลาง ถือเป็ นสถานที่ที่ทกุ คนใฝ่ ฝั นจะมีโอกาสเข้ าไปสัมผัสสักครัง้ ใน
ชีวิต นําท่านสู่ Medinat Jumeira Souk หรื อ เวนิชแห่ งดูไบ ซึง่ เป็ นตลาดติดแอร์ ตังอยู
้ ใ่ นส่วนซึง่ เป็ น
เจ้ าของเดียวกับโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว คือ Mina Al Salam ของตระกูล Al Maktoum ซึง่ ออกแบบและ
ตกแต่งเป็ นศิลปะคลาสสิคในแบบอาหรับ ดูคลาสสิคแบบพื ้นเมือง ภายในมีสินค้ าระดับพรี เมี่ยมมากมาย
อาทิ ของที่ระลึก,พวงกุญแจ, ขวดทราย, พรมอีหร่าน, หัวนํ ้าหอมอาหรับ, โคมไฟและของประดับตกแต่งบ้ าน
, ขนมหวานอาหรับ, ถัว่ รสชาติตา่ งๆ ส่วนด้ านหลังจะมีคลองแบบเวนิช จากนันนํ
้ าท่านเข้ าสู่ The Atlantis
ซึง่ ตังอยู
้ ใ่ นโครงการ The Palm ให้ ทา่ นได้ สมั ผัส กับความมหัศจรรย์และยิ่งใหญ่ ตื่นตาตื่นใจกับฝูงปลา
มากมายใน Aquariums ขนาดยักษ์ มีความสูงกว่า 10 เมตร รวบรวมปลาทะเลสายพันธุ์ตา่ ง ๆ มากมาย
เอาไว้ อาทิ ฉลามวาฬ ปลาบาราคูด้า ปลาทูนา่ ปลาหน้ าวัว เป็ นต้ น ให้ ทา่ นได้ เพลิดเพลินใจไปกับโครงการ
The Palm Island By Nakheel เป็ นสุดยอดโครงการของ U.A.E. โดยการถมทะเลให้ เป็ นเกาะเทียม สร้ าง
เป็ นรูปต้ นปาล์ม จํานวน 3 เกาะ มีทงโรงแรม
ั้
รี สอร์ ท อพาร์ ตเม้ นต์ ร้ านค้ า ภัตตาคาร รวมทังสํ
้ านักงานต่าง
ๆ นับว่าเป็ นสิ่งมหัศจรรย์อนั ดับที่ 8 ของโลก นําท่าน ขึ ้นรถไฟ MRT จากสถานี Aquaventure เพื่อชม
ทัศนียภาพมุมสูงอันงดงามแบบ Panorama View ท่านจะได้ ผา่ นชม Atlantis Beach, Aquaventure Zone,
Arabian Sea และตื่นตาตื่นใจกับความความยิ่งใหญ่อลังการของโครงการ Atlantis Hotel และ The Palm
Project
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนําท่านเดินทางสูท่ ี่พกั ...เพื่อเปลี่ยนเครื่ องแต่งกายพร้ อยตะลุยทะเลทราย
นําท่านเดินทางไป ทัวร์ ทะเลทราย (Dune Safari & BBQ Dinner) (อย่าลืมเสื ้อแจ็คเกต แว่นตากันแดด
และกล้ องถ่ายรูป ติดตัวไปด้ วย) นําท่านขึ ้นรถ 4WD (รถขับเคลื่อน 4 ล้ อ) ไปทัวร์ ทะเลทราย ท่านจะได้
สนุกสนานและตื่นเต้ นไปกับประสบการณ์อนั แปลกใหม่ นัง่ รถตะลุยไปบนเนินทรายทังสู
้ งและตํ่าสลับกันไป
(Sand Dune) ดื่มดํ่าบรรยากาศสุด โรแมนติกของพระอาทิตย์ตกดินที่แสนสวยงาม และสัมผัสชีวิตแบบชาว
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หมายเหตุ

ค่า

พื ้นเมือง (เบดูอิน) รวมถึงสนุกสนานกับการขี่อฐู จากนันให้
้ ทา่ นได้ เพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ ในแค้ มป์
กระโจมแบบอาหรับ อาทิ การสวมชุดพื ้นเมืองชาวอาหรับ ถ่ายรูปเก็บไว้ เป็ นที่ระลึก การเพ้ นท์มือแบบ
อาหรับ (Henna Tattoo) ลองสูบ มารากู กลิ่นผลไม้ (Shi Sha)
ท่านที่เมารถ กรุณาทานยาแก้ เมาล่วงหน้ าอย่างน้ อยครึ่งชัว่ โมง หรื อควรแจ้ งหัวหน้ าทัวร์ ให้ ทราบก่ อนไปทัวร์
ทะเลทราย ทางทัวร์ จะไม่รับผิดชอบ และไม่อนุญาตให้ ผ้ ทู ี่เป็ นโรคหัวใจขันรุ
้ นแรงนัง่ รถไป Dune Safari โดย
เด็ดขาด
รับประทานอาหารคํ่า Arab Buffet & BBQ กลางทะเลทราย (มื ้อนี ้เป็ นแบบ ต่อคิวบริ การตัวเอง)
ให้ ทา่ นได้ เอร็ดอร่อยกับอาหารอาหรับหลากหลายชนิด พร้ อมชมโชว์ระบําหน้ าท้ อง (Belly Dance) ซึง่ เป็ น
ศิลปะการร่ายรํ าที่เน้ นการเคลื่อนไหวของกล้ ามเนื ้อท้ องและสะโพก ชมระบํากระโปรง Tanora ของอียิปต์
เป็ นการเต้ นรํ าที่เชื่อกันว่าเก่าแก่ที่สดุ ในดินแดนแถบอียิปต์และทะเลเมดิเตอร์ เรเนียน ยาวนานถึง 6,000 ปี
เกี่ยวพันกับความเชื่อของวัฒนธรรมบูชาพระแม่ ผู้เป็ นแหล่งที่มาของพลังชีวิตและความอุดมสมบูรณ์ เอื ้อให้
การคลอดลูกเป็ นไปโดยสวัสดิภาพ ได้ เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางกลับสู่ที่พกั
พักที่ Melia Hotel Dubai หรือเทียบเท่ า ระดับ 5*

วันที่สาม

อาบูดาบี – Grand Mosque – Emirate Palace – Heritage Village – The Dubai Mall – Burj Khalifa นา้ พุแห่ งดูไบ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสู่ กรุ งอาบูดาบี (Abu dhabi) ที่มีความเขียวขจีทา่ มกลางตัวเมืองที่ทนั สมัย จึงเป็ น
เมืองที่ได้ รับสมญานามว่า Garden of Gulf และได้ รับการย่องว่าเป็ นสวรรค์แห่งทะเลทรายอีกด้ วย ผ่านชม
สถานที่สําคัญ ๆ ของเมือง ตลอดจนการสร้ างบ้ านเรื อนที่มีความสวยงาม และเห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของ
เมือง แม้ จะตังอยู
้ ่ทา่ มกลางทะเลทรายอันแห้ งแล้ ง ผ่านชมพระราชวังที่ประทับของประมุขประเทศ แวะ
ถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึก ณ จุดชมวิว ชิคาโกบีช กับชายทะเลสีเทอร์ ควอยซ์ ที่ท่าน Sheikh Al Nayan สร้ างขึ ้นมา
เป็ นของขวัญแก่ชาวเมือง จากนันนํ
้ าท่านชม Sheikh Zayed bin Sultan al Nahyan Grand Mosque
สุเหร่าที่งดงามที่สดุ ของ U.A.E. มีความใหญ่โตเป็ นอันดับ 3 ของโลก และเป็ นสุเหร่ าประจําสหรัฐอาหรับเอ
มิเรตส์ ที่ทา่ น Sheikh สร้ างไว้ ก่อนท่านจะสวรรคต ใช้ ระยะเวลาก่อสร้ างรวมทังหมด
้
10 ปี ให้ ทา่ นได้ ชมพร
มลายดอกไม้ ผืนใหญ่ และโคมไฟ (Chandelier) ที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก ราคาราว 30 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ นําเข้ า
จากประเทศเยอรมัน ทําด้ วยทองคําและทองแดง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางชมโรงแรม Emirate Palace ซึง่ สร้ างขึ ้นอย่างสวยงามดุจดัง่ พระราชวังของเจ้ าผู้ครองนคร
โรงแรมแห่งนี ้ตังอยู
้ บ่ นที่ของอดีตประธานาธิบดี Sheikh Al Nayan ท่านเคยดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีของ
U.A.E. และเป็ นเจ้ าผู้ครองนครอาบูดาบี นําท่านชม Heritage Village & Craft Center ที่ซงึ่ รัฐบาลส่งเสริม
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ค่า

และรวบรวมสินค้ าพื ้นเมืองจําพวก Hand Made ไว้ แสดงและขายให่แก่นกั ท่องเที่ยว อาทิเช่น รูปวาด, ชุด
อาหรับ, ผ้ าทอ, ของที่ระลึก, งานหัตถกรรม และพวกสิ่งประดิษฐ์ ตา่ งๆ ภายในยังมีสว่ นจัดแสดง วิถีชีวิ ต และ
ใช้ สตั ว์เลี ้ยงมาช่วยในการทําเกษตรกรรม อื่นๆ ร้ านขายของพื ้นเมืองละส่วนแสดงความเป็ นอยูข่ องคน
พื ้นเมือง นําท่านเดินทางกลับสูด่ ไู บ นําท่านสู่ ห้ างดูไบ (The Dubai Mall) ห้ างที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก และมี
พิพิธภัณฑ์สตั ว์นํ ้าที่ใหญ่ที่สดุ ในโลกอยูภ่ ายใน (ไม่รวมค่าเข้ าชม) ให้ ท่านได้ ถ่ายรูปหน้ าตู้ปลา ที่มีขนาดใหญ่
กว่าคนสิบคนยืนเรี ยงกัน อิสระในการเลือกซื ้อของฝาก สินค้ าแบรนด์เนมชื่อดังมากมายจากยุโรป ไม่วา่ จะ
เป็ นเสื ้อผ้ าสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี กระเป๋ าถือ เครื่ องใช้ ไฟฟ้า เครื่ องกีฬา เป็ นต้ น และในเวลา 18.0024.00 น. ของทุกวัน จากนันนํ
้ าท่านถ่ายรูปกับ ตึกที่สงู ที่สดุ ในโลก (ณ ปั จจุบนั ) "เบิร์จคาลิฟา" (Burj
Khalifa) มีความสูงถึง 828 เมตร มีทงหมด
ั้
160 ชัน้ ออกแบบโดยนายเอเดรี ยน สมิธ สถาปนิกจากชิคาโก
ตึกนี ้ตบแต่งภายในโดย Giorgio Armani ซึง่ 37 ชันแรก
้
จะเป็ นโรงแรม Armani ชัน้ 45-108 เป็ น Apartment
มีสระว่ายนํ ้ากลางแจ้ งอยูท่ ี่ชนั ้ 78 ที่เหลือใช้ เป็ นสํานักงาน ชัน้ 123-124 เป็ นจุดชมวิว และชันบนสุ
้
ดเป็ นที่
ติดตังเสาสั
้
ญญาณต่าง ๆ ซึง่ ตึกนี ้จะมีการติดตังลิ
้ ฟท์ที่มีความเร็วที่สดุ ในโลก คือ 18 เมตร ต่อวินาที หรื อ 65
กิโลเมตร ต่อชัว่ โมง ท่านจะได้ ชมการแสดง "นา้ พุแห่ งดูไบ" เป็ นนํ ้าพุเต้ นระบําอันสวยงามวิจิตร อยูใ่ น
ทะเลสาบเบิร์จคาลิฟา ที่เป็ นศูนย์กลางของนครดูไบ ถือเป็ นนํ ้าพุที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก ณ ปั จจุบนั นี ้ โดยรอบถูก
รายล้ อมไปด้ วยตึกที่มีชื่อเสียงมากมาย สิ่งพิเศษของนํ ้าพุแห่งดูไบนี ้ คือ จะใช้ ไฟทังสิ
้ ้น 6,600 ดวง
โปรเจคเตอร์ สี 50 ตัว ควบคุมการทํางานด้ วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยจะแสดงประกอบดนตรี ครัง้ ละ
ประมาณ 5 นาที โดยใช้ งบประมาณในการก่อสร้ างทังสิ
้ ้นกว่า 7.2 พันล้ านบาท
นาท่ านล่ องเรืออาหรับ + Dinner เชิญท่านสัมผัสความงาม 2 ฟากฝั่ ง Marina Bay ชมการประดับไฟสอง
ฟากฝั่ งของ “มารี นา่ เบย์” ท่าเรื อของเหล่าเศรษฐี ทงหลาย
ั้
สัมผัส วิถีชีวิตความเป็ นอยูข่ องชาวอาหรับยามคํ่า
คืน
พักที่ Melia Hotel Dubai หรือเทียบเท่ า ระดับ 5*

วันที่ส่ ี

รัฐชาร์ จ้าห์ – ตลาดชาร์ จ้าห์ – พิพธิ ภัณฑ์ ดูไบ – Dubai Creek – ตลาดทอง – ตลาดเครื่องเทศ –
Deira City Center Mall – สนามบินดูไบ - กรุงเทพฯ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ ชาร์ จาห์ (Sharjah) เมืองที่ใหญ่เป็ นอันดับ 3 ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ห่างจากนครดูไบ
ขึ ้นไปทางเหนือประมาณ 30 กิโลเมตร เป็ นเมืองศูนย์กลางทางวัฒนธรรมและอุตสาหกรรม และเป็ นอีกรัฐ
หนึง่ ที่เคร่งครัดทางศาสนามากที่สดุ มีวิถีชีวิตความเป็ นอยูแ่ ตกต่างจากนครดูไบโดยสิ ้นเชิง พาท่านนัง่ รถชม
ความงามเลียบชายฝั่ ง ถ่ายรูปกับอนุสาวรี ย์คมั ภีร์กรู อาน ซึง่ เป็ นศูนย์รวมของชาวอาหรับที่นับถือศาสนา
อิสลาม ผ่านชมพระราชวังของเจ้ านครรัฐชาร์ จาห์ จากนันนํ
้ าท่านแวะช้ อปปิ ง้ ที่ ตลาดชาร์ จาห์ (Shajah
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เย็น

Souk) ซึง่ มีทงฝั
ั ้ ่ งตลาดใหม่ (New Souk) และตลาดเก่า (Old Souk) อิสระให้ ทา่ นได้ เลือกซื ้อสินค้ าพื ้นเมือง
ของที่ระลึกที่ขึ ้นชื่อ อาทิ ผ้ าพันคอแคชเมียร์ พรมเนื ้อดีจากอิหร่านและตุรกี กรอบรูปทะเลทรายเจ็ดสี เป็ นต้ น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม พิพธิ ภัณฑ์ ดูไบ (Dubai Museum) เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่ทนั สมัยที่สดุ ในตะวันออกกลาง สร้ างเมื่อ
ศตวรรษที่ 19 บูรณะครัง้ ล่าสุดปี 1970 เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเรื่ องราวประวัติศาสตร์ ที่สําคัญ เช่น การ
ค้ นพบงานศิลปะภายในหลุมฝั งศพที่ Al Qusais ซึง่ มีอายุมากกว่า 4,000 ปี ประทับใจกับการบอกเล่า
เรื่ องราวประวัติศาสตร์ ของชาวอาหรับโบราณผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ จากนันนํ
้ าท่านเดินทางต่อไปยัง
Dubai Creek เป็ นทะเลที่สร้ างขึ ้นโดยการขุดเข้ ามาในชายฝั่ ง ซึง่ แบ่งนครดูไบออกเป็ น 2 ส่วน คือ Deira
Dubai และ Bur Dubai มีความยาวประมาณ 14 กิโลเมตร มีทา่ จอดเรื อ 8 ท่า ให้ ทา่ นได้ ชมและถ่ายรูปกับ
ทัศนียภาพสองฟากฝั่ งของแม่นํ ้า Creek ตามอัธยาศัย จากนันนํ
้ าท่าสู่ตลาดทอง (Gold Souk) เป็ นตลาด
ทองที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก จําหน่ายผลิตภัณฑ์ Jewelry ทุกประเภท เช่น มุก อัญมณีตา่ ง ๆ และตลาด
เครื่องเทศ (Spicy Souk) ได้ เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสูส่ นามบินดูไบ
*** อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ***

20.55 น.

ออกเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 518

วันที่ห้า
06.40 น.

กรุงเทพฯ
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ

กลางวัน

อัตราค่ าบริการ (ต่ อ 1 ท่ าน )

จานวน
2-3 ท่ าน
4-5 ท่ าน
6-7 ท่ าน
8-9 ท่ าน

ผู้ใหญ่
(พักคู่)

เด็กมีเตียง+

เด็กมีเตียง+ผู้ใหญ่

พักเดี่ยวเพิ่ม

2 ท่ าน

เด็กไม่ มีเตียง+
ผู้ใหญ่ 2 ท่ าน

ผู้ใหญ่ 1 ท่ าน

65,900
56,900
46,900
45,900

65,900
56,900
46,900
45,900

65,400
56,400
46,400
45,400

64,900
55,900
45,900
44,900

9,000
9,000
9,000
9,000

ค่ าบริการรวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ- ดูไบ - กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย ( W CLASS PROMOTION )
 ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีนํ ้ามันเชื ้อเพลิง
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 ค่าที่พกั จํานวน 3 คืน (พักห้ องละ 2 ท่าน)
 ค่าอาหารทุกมื ้อตามที่ระบุในรายการ / ค่าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ
 ค่าหัวหน้ าทัวร์ ที่คอยบริการและดูแลตลอดการเดินทาง และค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่ น
 ค่าพาหนะตลอดการเดินทาง
 ค่าวีซา่
ค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
 ค่าพนักงานบริการยกกระเป๋ า และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ ในรายการ
 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถ
 ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน
 ค่านํ ้าหนักเกินพิกดั ตามที่สายการบินกําหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
 ค่าทําเอกสารผู้ถือต่างด้ าว
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าของผู้มิได้ ถือหนังสือเดินทางไทย (กรณีที่คา่ ธรรมเนียมเกินกว่าผู้ถือหนังสือเดินทางไทย)
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%
เอกสารใช้ ย่ นื วีซ่า
1. หนังสือเดินทางตัวจริง ที่ยงั มีอายุใช้ ได้ จนถึงวันเดินทางไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน
2. หนังสือเดินทางต้ องมีหน้ าว่าง สําหรับประทับตราเข้ าออกอย่างน้ อย 2 หน้ าเต็ม
3. รูปถ่ายหน้ าตรงรูปสี (ที่ไม่ใช่รูปถ่ายเล่น) พื ้นขาวเท่านัน้ ขนาด กว้ าง 2 นิ ้ว ยาว 2 นิ ้ว 2 ใบ
4. สําเนาบัตรประชาชน และ สําเนาทะเบียนบ้ าน พร้ อมเซ็นต์รับรองสําเนา
5. สําเนาทะเบียนสมรส (ถ้ ามี) พร้ อมเซ็นต์รับรองสําเนา
7. เขียนชื่อ / ที่อยู่ / เบอร์ โทรศัพท์ของบริษัทฯที่ทํางานเป็ นภาษาอังกฤษ
การสารองที่น่ ัง
วางมัดจําท่านละ 10,000 บาท
การยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ ้นไป
คืนเงินทังหมด
้
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันขึ ้นไป
เก็บค่าใช้ จา่ ย ท่านละ 10,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน
เก็บค่าใช้ จา่ ย 50% ของราคาทัวร์
ยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 1-6 วัน
เก็บค่าใช้ จา่ ยทังหมด
้
100% ของราคาทัวร์
ยกเว้ นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ต้องการันตีมดั จํากับสายการบินหรื อค่ามัดจําที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่
มีการคืนเงินมัดจํา หรื อค่าทัวร์ ทงหมดเนื
ั้
่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนันๆ
้
6
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หมายเหตุ
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทังหมดโดยมิ
้
ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
 บริ ษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้
 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้ าของสายการบินเหตุการณ์ทางการเมืองและ
ภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยูน่ อกเหนือการควบคุมของทางบริ ษัทฯโดยจะคํานึงถึงความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็ นสําคัญ
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมือง ห้ ามผู้เดินทางเข้ าประเทศเนื่องจากมีสิ่งของห้ ามนําเข้ า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้ องหรื อความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรื อด้ วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจ
คนเข้ าเมืองพิจารณาแล้ ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ ท่านได้ ไม่วา่ จํานวนทังหมด
้
หรื อ บางส่วน
 รายการนี ้เป็ นเพียงข้ อเสนอที่ต้องได้ รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้ หนึง่ หลังจากได้ สํารองที่นงั่ บนเครื่ อง และ
โรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้ อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี ้อาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้ าเมืองให้ กบั ชาวต่างชาติ
หรื อ คนต่างด้ าวที่พํานักอยูใ่ นประเทศไทย
 การไม่รับประทานอาหารบางมื ้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชําระค่าทัวร์ เป็ นไป
ในลักษณะเหมาจ่าย
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