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LET’S STAY IN DUBAI
ดูไบ 5 วัน 3 คืน
เดินทาง มีนาคม – พฤษภาคม 2563

เมืองอาบูดาบี | GRAND MOSQUE | นัง่ รถ 4WD ตะลุยทะเลทราย
มื ้อค่าสุดพิเศษแบบบาร์ บีคิวอาหรับ | ขึ ้น “เบิร์จคาลิฟา” Burj Khalifa ชัน้ 124

วันที่ 1 กรุงเทพฯ
06.30 น. คณะพร้ อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 เคาน์ เตอร์ T สายการบินเอ
มิเรตส์ โดยมีเจ้ าหน้ าที่คอยต้ อนรับและอานวยความสะดวก
09.30 น. ออกเดินทางสู่ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK 375
คณะเดินทางวันที่ 03 เม.ย. 63 เป็ นต้ นไป ออกเดินทาง เวลา 09.30 น. และถึงดูไบ เวลา 13.00 น.
13.15 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ (เวลาท้ องถิ่นช้ ากว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมือ งและ
ศุลกากร นาท่านสู่ Mall of the Emirates เป็ นห้ างขนาดใหญ่ มีโรงภาพยนตร์ ลานโบว์ลิ่ง และร้ านค้ าอีกมากมาย
รวมถึงร้ านต่างๆ มีเวลาให้ ท่านได้ อิสระเลือกซื ้อสินค้ าแฟ่ ชนมากมาย
ั้
หรื อท่านจะเข้ าเล่นที่ Ski Dubai หนึ่งในสุด
ยอดแหล่งท่องเที่ยวในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
ที่พัก เข้ าสู่ท่พ
ี ัก โรงแรม ADMIRAL PLAZA BUR DUBAI หรือเทียบเท่ า

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

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่กรุ งอาบูดาบี (Abu dhabi) ที่มีความเขียวขจีท่ามกลางตัวเมืองที่ทันสมัย จึงเป็ นเมืองที่ได้ รับ
สมญานามว่า Garden of Gulf และได้ รับการย่อ งว่าเป็ นสวรรค์แห่งทะเลทรายอีกด้ วย นาท่านผ่านชมสถานที่
สาคัญ ๆ ของเมือง ตลอดจนการสร้ างบ้ านเรือนที่มีความสวยงาม และเห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของเมือง แม้ จะ
ตังอยู
้ ่ท่ามกลางทะเลทรายอันแห้ งแล้ ง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
บ่ าย
นาท่านแวะถ่ายรูป Ferrari World และให้ ท่านเลือกซื ้อของที่ระลึกที่เป็ นแบรนด์เฟอร์ รารี่ จากนันแวะถ่
้
ายรูปเป็ นที่
ระลึก ณ จุดชมวิว ชิคาโกบีช กับชายทะเลสีเทอร์ ควอยซ์ ที่ท่าน Sheikh Al Nayan สร้ างขึ ้นมาเป็ นของขวัญแก่
ชาวเมือง นาท่านชม Sheikh Zayed bin Sultan al Nahyan Grand Mosque สุเหร่าที่งดงามที่สดุ ของ U.A.E. มี
ความใหญ่โตเป็ นอันดับ 3 ของโลก และเป็ นสุเหร่าประจาสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ที่ท่าน Sheikh สร้ างไว้ ก่อนท่าน
จะสวรรคต ใช้ ร ะยะเวลาก่ อ สร้ างรวมทั ง้ หมด 10 ปี ให้ ท่ า นได้ ช มพรมลายดอกไม้ ผื น ใหญ่ และโคมไฟ
(Chandelier) ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ราคาราว 30 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ นาเข้ าจากประเทศเยอรมัน ทาด้ วยทองคาและ
ทองแดง ***การเที่ยวชมมัสยิด ต้ องแต่งกายให้ สภุ าพเรียบร้ อย ห้ ามสวมกางเกงขาสันหรื
้ อเสื ้อกล้ าม ทังผู
้ ้ ชายและ
ผู้หญิง โดยเฉพาะผู้หญิงต้ องสวมใส่เสื ้อผ้ าที่มีความยาวคลุมถึงระดับข้ อมือและข้ อเท้ า ปกปิ ดไหล่และทรวงอกให้
มิดชิด ผู้หญิงจะต้ องมีผ้าคลุมผม และต้ องถอดรองเท้ าก่อนเข้ ามัสยิด*** ได้ เวลาอันสมควรนาท่านกลับนครดูไบ
นาท่านถ่ายรูปกับดูไบเฟรม (Dubai frame) สัญลักษณ์ใหม่ของดูไบ ซึ่งเป็ นกรอบรูปฉาบทองคาความสูงขนาด
150 เมตร กว้ าง 93 เมตรที่ใหญ่ ที่สุดในโลก ใช้ เวลาในการก่อ สร้ างมาถึง 10 ปี เต็ม ด้ วยจานวนเงินประมาณ
43.5 ล้ านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1.39 พันล้ านบาท

ค่า
ที่พัก

วันที่ 3
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร บุฟเฟ่ ต์นานาชาติ
เข้ าสู่ท่พ
ี ัก โรงแรม ADMIRAL PLAZA BUR DUBAI หรือเทียบเท่ า

The Palm Project – ตึกเรือใบ – ตลาด Medinat Jumeirah Souk
– นั่งรถ 4WD ตะลุยทะเลทราย
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านแวะถ่ายรู ปด้ านนอกกับโรงแรม Burj Al Arab โรงแรมสุดหรูระดับ 7 ดาว รูปทรงคล้ ายเรื อใบที่งดงามและ
หรู หราที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตัง้ อยู่ริมอ่าวอาหรับ เป็ นที่พักอาศัยของเศรษฐี ที่มีชื่อเสียงชาวตะวันออกกลาง ถือ
เป็ นสถานที่ที่ ทุก คนใฝ่ ฝั น จะมี โอกาสเข้ าไปสัม ผัส สัก ครัง้ ในชีวิต จากนัน้ ชม Medinat Jumeirah Souk หรื อ
เรี ยกว่ า เวนิสแห่ งดูไบ เป็ นตลาดติดแอร์ ตัง้ อยู่ในส่วนเดียวกับโรงแรมหรู ระดับ 5 ดาว Mina Al Salam ของ
ตระกู ล Al Maktoum ออกแบบและตกแต่ งเป็ นศิ ล ปะพื น้ เมื อ งแบบอาหรั บ คลาสสิ ก ภายในมี สิ น ค้ า ระดั บ
Premium มากมาย อาทิ ของที่ระลึก พวงกุญแจ ขวดทราย พรมอิหร่าน หัวน ้าหอม โคมไฟ ของประดับตกแต่ ง
บ้ าน ขนมหวาน และถัว่ รสช็อกโกแลต เป็ นต้ น จากนันน
้ าท่านผ่านชมพระราชวังท่ านชีค (Shiekh Palace) ตื่น
ตาตื่นใจกับพระราชวังสุดอลังการของครอบครัว Shiekh Al Maktoum อันยิ่งใหญ่ ซึ่งมีความร่ มรื่ น เต็มไปด้ วย
ต้ นไม้ นานาชนิดและบรรดาเหล่านกยูง ผ่านชม New Palace ซึ่งเป็ นพระราชวังแห่งใหม่ของครอบครัว Shiekh Al
Maktoum ที่ก่อสร้ างยังไม่แล้ วเสร็จ นาท่านผ่านชมสุเหร่ าจูไมร่ า (Jumeirah Mosque) สุเหร่ าคู่บ้านคู่เมืองของ
ดูไบ สร้ างด้ วยหินอ่อนทังหลั
้ ง และได้ ชื่อว่าเป็ นสุเหร่าที่สวยงามมากที่สดุ แห่งหนึ่งในนครดูไบ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ที่พกั เพื่อเปลี่ยนเครื่องแต่งกายพร้ อมตะลุยทะเลทราย ระหว่างทางแวะนาท่าน
ชมโรงงานเครื่องประดับเพชรพลอย

ค่า

ที่พัก

หมายเหตุ ท่านที่เมารถ กรุ ณาทานยาแก้ เมาล่วงหน้ าอย่างน้ อยครึ่งชั่วโมง หรือควรแจ้ งหัวหน้ าทัวร์ ให้ ทราบก่อน
ไปทัวร์ ทะเลทราย ทางทัวร์ จะไม่รับผิดชอบ และไม่อนุญาตให้ ผ้ ูที่เป็ นโรคหัวใจขันรุ
้ นแรงนั่งรถไป Dune Safari
โดยเด็ ดขาด ** สาหรับ ท่านที่ไม่ ร่วมเดิน ทาง Dune Safari ท่านต้ อ งรอคณะอยู่ที่โรงแรม โดยทางบริ ษั ท ฯ ไม่
สามารถคืนค่าทัวร์ ให้ ได้ รวมทังอาหารมื
้
้อค่า **
นาท่านเดินทางไปทัวร์ ทะเลทราย (Dune Safari & BBQ Dinner) (อย่ าลืมเสือ้ แจ็คเกต แว่ นตากันแดด
รองเท้ าฟองน า้ ติ ด ตัว ไปด้ วย) น าท่านขึน้ รถ 4WD (รถขับ เคลื่อ น 4 ล้ อ ) ไปทัวร์ ท ะเลทราย ท่า นจะได้
สนุกสนานและตื่นเต้ นไปกับประสบการณ์อนั แปลกใหม่ นั่งรถตะลุยไปบนเนินทรายทัง้ สูงและต่าสลับกันไป
(Sand Dune)
จากนัน้ ให้ ท่านได้ เพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ ในแคมป์ กระโจมแบบอาหรับ ดื่มด่าบรรยากาศสุดโรแมนติกของ
พระอาทิตย์ตกดินที่แสนสวยงาม และสัมผัสชีวิตแบบชาวพื ้นเมือง (เบดูอิน) อาทิ การสวมชุดพื ้นเมืองชาวอาหรับ
ถ่ายรูปเก็บไว้ เป็ นที่ระลึก การเพ้ นท์มือแบบอาหรับ (Henna Tattoo) ลองสูบ มารากู กลิ่นผลไม้ (Shi Sha)
** ชมโชว์ระบ าหน้ าท้ อ ง (Belly Dance) ซึ่งเป็ นศิลปะการร่ ายราที่เน้ นการเคลื่อ นไหวของกล้ ามเนือ้ ท้ อ งและ
สะโพก รวมถึงสนุกสนานกับการขี่อฐู **
เข้ าสู่ท่พ
ี ัก โรงแรม ADMIRAL PLAZA BUR DUBAI หรือเทียบเท่ า

วันที่ 4
เช้ า

พิพิธภัณฑ์ ดูไบ – นั่งเรื อ Abra Ride – ตลาดเครื่ องเทศ และ ตลาดทอง –
ห้ างดูไบ – ขึน้ “เบิร์จคาลิฟา” Burj Khalifa ชัน้ 124 – สนามบิน

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเข้ าชมพิพิธภัณฑ์ ดูไบ (Dubai Museum) เป็ นพิพิธภัณ ฑ์ที่ทันสมัยที่สุดในตะวันออกกลาง สร้ างเมื่อ
ศตวรรษที่ 19 บูรณะครัง้ ล่าสุดปี 1970 เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเรื่องราวประวัติศาสตร์ ที่สาคัญ เช่น การค้ นพบ
งานศิ ล ปะภายในหลุ ม ฝั ง ศพที่ Al Qusais ซึ่ ง มี อ ายุม ากกว่ า 4,000 ปี ประทั บ ใจกั บ การบอกเล่ า เรื่ อ งราว
ประวัติศาสตร์ ของชาวอาหรับโบราณผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ จากนันน
้ าท่านเดินทางไปยัง Dubai Creek เป็ น
ทะเลที่สร้ างขึน้ โดยการขุดเข้ ามาในชายฝั่ ง ซึ่งแบ่งนครดูไบออกเป็ น 2 ส่วน คือ Deira Dubai และ Bur Dubai มี
ความยาวประมาณ 14 กิโลเมตร มีท่าจอดเรือ 8 ท่า ให้ ท่านได้ ชมและถ่ายรูปกับทัศนียภาพสองฟากฝั่ งของแม่น ้า
Creek ตามอัธยาศัย ให้ ท่านได้ ถ่ายรูปในย่าน Bastakiya และนาท่านนั่ งเรื อ Abra Ride สัมผัสมนต์เสน่ห์ทาง
วัฒนธรรมผ่านวิถีชีวิตสองฝั่ งนา้ ของแม่น ้า Creek จากนัน้ เดินสู่ตลาดเครื่ องเทศ (Gold & Spicy Souk)และ
ตลาดทอง (Gold Souk) เป็ นตลาดทองที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก จาหน่ายผลิตภัณฑ์ Jewelry ทุกประเภท เช่น มุก อัญ
มณีต่าง นาท่านชมโรงงานเครื่องหนังชันดี
้ ของดูไบ จากนันน
้ าท่านสู่ ห้างดูไบ (Dubai Mall) ห้ างที่ใหญ่ที่สดุ ใน
โลก และมีพิพิธภัณฑ์สัตว์นา้ ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ภายใน ให้ ท่านได้ ถ่ายรูปหน้ า ตู้ปลา ที่มีขนาดใหญ่กว่าคนสิบ
คนยืนเรี ยงกัน อิสระในห้ างให้ ท่านได้ เลือ กซื ้อของฝาก สินค้ าแบรนด์เนมชื่อดังมากมายจากยุโรป ไม่ว่าจะเป็ น
เสือ้ ผ้ าสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี กระเป๋ าถือ เครื่ องใช้ ไฟฟ้า เครื่อ งกี ฬา เป็ นต้ น และในเวลา 18.00 – 24.00 น.
ของทุกวัน ท่านจะได้ ชมการแสดง “นา้ พุแห่งดูไบ” เป็ นน ้าพุเต้ นระบาอันสวยงามวิจิตร อยู่ในทะเลสาบเบิร์จคา
ลิฟา ที่เป็ นศูนย์กลางของนครดูไบ ถือเป็ นน ้าพุที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก ณ ปั จจุบนั นี ้ โดยรอบถูกรายล้ อมไปด้ วยตึกที่มี
ชื่อเสียงมากมาย สิ่งพิเศษของนา้ พุแ ห่งดูไบนี ้ คื อ จะใช้ ไฟทังสิ
้ ้น 6,600 ดวง โปรเจคเตอร์ สี 50 ตัว ควบคุมการ
ทางานด้ วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยจะแสดงประกอบดนตรี ครัง้ ละประมาณ 5 นาที โดยใช้ งบประมาณในการ
ก่อสร้ างทังสิ
้ ้นกว่า 7.2 พันล้ านบาท
กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
บ่ าย
นาท่านขึน้ “เบิร์จคาลิฟา” Burj Khalifa ชัน้ 124 ตึกที่สงู ที่สดุ ในโลก มีความสูงถึง 828 เมตร มีทงหมด
ั้
160 ชัน้
ออกแบบโดยนายเอเดรียน สมิธ สถาปนิกจากชิคาโก ซึ่งคณะจะได้ มีโอกาสขึ ้นลิฟ ท์ที่มีความเร็วที่สุดในโลกคือ
18 เมตร ต่อวินาที หรื อ 65 กิโลเมตร ต่อชั่วโมง ไปถึงชัน้ 124 เพื่อชมวิวจากของนครดูไบได้ ทั่วทุกทิศที่สวยงาม
โดยตึกนี ้ออกแบบตบแต่งภายในโดย Giorgio Armani

19.00 น. เดินทางสู่ สนามบินดูไบ อิสระให้ ท่านช้ อปปิ ง้ ใน Duty Free เพลิดเพลินกับสินค้ าแบรนด์เนม และน ้าหอมยี่ห้อดัง
มากมาย
22.35 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 374
คณะเดินทางวันที่ 03 เม.ย. 63 เป็ นต้ นไป ออกเดินทาง เวลา 22.30 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 07.35 น.

วันที่ 5 กรุงเทพฯ
07.35 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ราคาแนะนาเพียง
LET’S STAY IN DUBAI ดูไบ 5 วัน 3 คืน
โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ พัก 2-3
ท่ าน
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(ไม่ เสริมเตียง)
ท่ านละ

ไม่ รวมตั๋ว
ท่ านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่ านละ

05 – 09 มี.ค. 63
19 – 23 มี.ค. 63
03 – 07 เม.ย. 63
11 – 15 เม.ย. 63
30 เม.ย. – 04 พ.ค. 63
06 – 10 พ.ค. 63
15 – 19 พ.ค. 63

32,900.32,900.34,900.35,900.31,900.30,900.30,900.-

32,900.32,900.34,900.35,900.31,900.30,900.30,900.-

32,900.32,900.34,900.35,900.31,900.30,900.30,900.-

19,200.19,200.18,200.18,700.18,200.17,200.17,200.-

4,900.4,900.4,900.4,900.4,900.4,900.4,900.-

เงื่อนไขการให้ บริการ
1.
2.
3.

4.

ชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้ าบัญชี ที่นงั่ จะยืนยันเมื่อได้ รับเงินมัดจาแล้ วเท่านัน้
ส่งสาเนาหน้ าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3
วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสาเนาหน้ าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้ าอยู่ ต่างจังหวัด) ให้ ท่านติดต่อเจ้ าหน้ าที่ ก่อนออก
บัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้ จ่ายที่
เกิดขึ ้น
หากในคณะของท่านมีผ้ ตู ้ องการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงู อายุ, มีโรคประจาตัว หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่อ งเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อ กัน ท่านและครอบครัวต้ อ งให้ การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่อ งจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความจ าเป็ นต้ อ งดูแลคณะทัวร์
ทังหมด
้

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1
2.
3.

ค่าตัว๋ เครื่องบิน ชันประหยั
้
ด (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้ อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่
ต่อ จะต้ องไม่เกินจานวนวัน และอยู่ภายใต้ เงื่อนไขของสายการบิน)
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ

4.
5.
6.
7.

8.
9.

ค่าห้ องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้ องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้ จากเจ้ าหน้ าที่)
ค่าประกันอุบตั ิเหตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
ลูกค้ า ท่ า นใดสนใจ ซือ้ ประกัน การเดิน ทางสาหรั บครอบคลุมเรื่ อ งสุขภาพสามารถสอบถามข้ อ มู ล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้
เบี ้ยประกันเริ่มต้ น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบี ้ยประกันเริ่มต้ น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตงแต่
ั ้ แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้ านบาท]
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
ค่าธรรมเนียมวีซ่า UAE

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1.
2.

3.
4.
5.
6.

ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่ อ งดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด , ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า
น ้าหนักเกินจากทางสายการบินกาหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิน้ , ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรือของมีค่าที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้ น
ค่าธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ ้นราคา
ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้ องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สินด้ วยตัวท่านเอง
ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น (20 ดอลลาร์สหรัฐ)
ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (15 ดอลลาร์สหรัฐ)

เงื่อนไขการชาระค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ 20 วันก่ อนการเดินทาง
ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่น่ ังบนเครื่องบิน
1.

2.

ทางบริ ษัทได้ สารองที่นั่งพร้ อมชาระเงินมัดจ าค่าตั๋วเครื่ องบินแล้ ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้ วยสาเหตุใด
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจาตัว๋ เครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้ จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้ วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
หากตั๋วเครื่ อ งบินทาการออกแล้ ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์เรี ยกเก็บค่าใช้ จ่าย
ตามที่เกิดขึ ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้ เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้ อย

3.

นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริ เวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้ อ งมีคุณ สมบัติตรงตามที่สายการบิน
กาหนด เช่น ต้ องเป็ นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้ อย่างรวดเร็ วในกรณีที่เครื่ องบินมีปัญ หา เช่น
สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉินได้ (น ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผ้ ทู ี่ มีปัญหาทางด้ านสุขภาพและร่างกาย และ
อานาจในการให้ ที่นงั่ Long leg ขึ ้นอยู่กบั ทางเจ้ าหน้ าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

แจ้ งยกเลิก 45 วัน ขึ ้นไปก่อนการเดินทาง
คืนค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
แจ้ งยกเลิกภายใน 30-45 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
แจ้ งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้ จ่ายทั ้งหมด
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้ จ่ายทั ้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้ คณะเดินทางไม่ครบ
ตามจ านวนที่ บริ ษัทฯกาหนดไว้ (30 ท่านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริ ษัทและผู้เดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้ องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ อ งมีใบรับรองแพทย์จ ากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษัทฯจะทาการ
เลื่ อ นการเดิ น ทางของท่ า น ไปยังคณะต่ อ ไปแต่ ทัง้ นี ท้ ่ า นจะต้ อ งเสีย ค่ าใช้ จ่า ยที่ไม่ ส ามารถเรี ย กคื น ได้ คื อ
ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ
กรณียื่นวีซ่าแล้ วไม่ได้ รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ ชาระค่าทัวร์หรื อมัดจามาแล้ ว
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จริ ง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริ การยื่นวีซ่า / ค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน หรื อ
ค่าตัว๋ เครื่องบิน (กรณีออกตัว๋ เครื่องบินแล้ ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจานวน
กรณีวีซ่าผ่านแล้ ว แจ้ งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตัว๋ โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทงหมด
ั้
กรณีผ้ เู ดินทางไม่สามารถเข้ า -ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรื อการห้ ามของเจ้ าหน้ าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ
ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั ้งหมด

ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1.

2.
3.
4.

เนื่องจากการวางแปลนห้ องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้ ห้องพักแบบห้ องเดี่ยว (Single) ,ห้ องคู่
(Twin/Double) และห้ องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้ อ งพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้ เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่า
กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ นผลให้ ค่าโรงแรมสูงขึ ้นมากและห้ องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่
มีอ่างอาบน ้า ซึ่งขึ ้นอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ
้ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน

