
 

 

รหัสทัวร B2B1902522 
ทัวรดูไบ LET’S STAY IN DUBAI 5 วัน 3 คืน (EK) 
Mall of the Emirates   The Palm Project   Grand Mosque 
Ferrari World   เมืองอาบูดาบี   GRAND MOSQUE 
น่ังรถ 4WD ตะลุยทะเลทราย   มื้อค่ําสุดพิเศษแบบบารบิคิวอาหรับ 
ขึ้น “เบิรจคาลิฟา” Burj Khalifa ช้ัน 124 

 



 

 

 
 
 

 
 
 

 
วันที่ 1 กรุงเทพฯ   

06.30 น. 
 

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู 8 
เคานเตอร T สายการบินเอมิเรตส โดยมีเจาหนาท่ีคอยตอนรับและอํานวยความ
สะดวก 

09.55 น.  
 

ออกเดินทางสู ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส โดยเที่ยวบินที่ EK 375 
** คณะเดินทางต้ังแต 31 ต.ค. 62 เปนตนไป ออกเดินทางเวลา 09.30 น. และถึงดูไบ 
เวลา 13.15 น. ** 

13.00 น. 
 

เดินทางถึงสนามบินดูไบ (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 3 ชั่วโมง) หลังผานพิธีการ
ตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร นําทานสู Mall of the Emirates เปนหางขนาดใหญ 
มีโรงภาพยนตร ลานโบวลิ่ง และรานคาอีกมากมาย รวมถึงรานตางๆ มีเวลาใหทานได
อิสระเลือกซื้อสินคาแฟ�ชั้นมากมาย หรือทานจะเขาเลนที่ Ski Dubai หนึ่งในสุดยอด
แหลงทองเที่ยวในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

เดนิทาง กันยายน – ธันวาคม 62  

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที� �. กรุงเทพฯ – ดไูบ – Mall of the Emirates 
วนัที� �. ดไูบ – กรุงอาบดูาบี – Grand Mosque – Ferrari World – ดไูบ – ดไูบเฟรม 
วนัที� �. The Palm Project – ตกึเรือใบ – ตลาด Medinat Jumeirah Souk – นั�งรถ �WD ตะลยุทะเลทราย   
วนัที� �. พิพิธภณัฑด์ไูบ – นั�งเรือ Abra Ride – ตลาดเครื�องเทศ และ ตลาดทอง – หา้งดไูบ –  ขึ �น “เบริจ์คาลิฟา” Burj 
Khalifa ชั�น ��� – สนามบนิ 
วนัที� �. กรุงเทพฯ 

เริ�มต้นเพยีง 24,900.- 



 

 

ที่พัก เขาสูที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS AIRPORT หรือเทียบเทา     
 

วันที่ 2 ดูไบ – กรุงอาบูดาบี – Grand Mosque – Ferrari World – ดูไบเฟรม 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานเดินทางสูกรุงอาบูดาบี (Abu dhabi)  ที่มีความเขียวขจีทามกลางตัวเมืองที่
ทันสมัย จึงเปนเมืองที่ไดรับสมญานามวา Garden of Gulf และไดรับการยองวาเปน
สวรรคแหงทะเลทรายอีกดวย นําทานผานชมสถานที่สําคัญ ๆ ของเมือง ตลอดจนการ
สรางบานเรือนที่มีความสวยงาม และเห็นถึงความอุดมสมบูรณของเมือง แมจะตั้งอยู
ทามกลางทะเลทรายอันแหงแลง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย นําทานแวะถายรูป Ferrari World และใหทานเลือกซื้อของที่ระลึกที่เปนแบรนดเฟอร

ราร่ี จากน้ันแวะถายรูปเปนที่ระลึก ณ จุดชมวิว ชิคาโกบีช กับชายทะเลสีเทอรควอยซ ที่
ทาน Sheikh Al Nayan สรางขึ้นมาเปนของขวัญแกชาวเมือง นําทานชม Sheikh 
Zayed bin Sultan al Nahyan Grand Mosque ส ุ เหร  าท ี ่ งดงามท ี ่ ส ุดของ 
U.A.E. มีความใหญโตเปนอันดับ 3 ของโลก และเปนสุเหราประจําสหรัฐอาหรับเอ
มิเรตส ที่ทาน Sheikh สรางไวกอนทานจะสวรรคต ใชระยะเวลากอสรางรวมทั้งหมด 
10 ป ใหทานไดชมพรมลายดอกไมผืนใหญ และโคมไฟ (Chandelier) ที่ใหญที่สุดใน
โลก ราคาราว 30 ลานเหรียญสหรัฐ นําเขาจากประเทศเยอรมัน ทําดวยทองคําและ
ทองแดง ***การเที่ยวชมมัสยิด ตองแตงกายใหสุภาพเรียบรอย หามสวมกางเกงขาสั้น
หรือเสื้อกลาม ทั้งผูชายและผูหญิง โดยเฉพาะผูหญิงตองสวมใสเสื้อผาที่มีความยาว
คลุมถึงระดับขอมือและขอเทา ปกปดไหลและทรวงอกใหมิดชิด ผูหญิงจะตองมีผาคลุม
ผม และตองถอดรองเทากอนเขามัสยิด*** ไดเวลาอันสมควรนําทานกลับนครดูไบ  นํา
ทานถายรูปกับดูไบเฟรม  (Dubai frame) สัญลักษณใหมของดูไบ ซึ่งเปนกรอบรูป
ฉาบทองคําความสูงขนาด 150 เมตร กวาง 93 เมตรที่ใหญที่สุดในโลก  ใชเวลาในการ
กอสรางมาถึง 10 ปเต็ม ดวยจํานวนเงินประมาณ 43.5 ลานเหรียญสหรัฐ หรือ
ประมาณ 1.39 พันลานบาท   



 

 

 
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร บุฟเฟ�ทนานาชาติ 
ที่พัก เขาสูที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS AIRPORT หรือเทียบเทา     

 

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

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําทานขึ้นรถไฟ Monorail เขาสู The Palm Project เปนสุดยอดโครงการของ 
U.A.E. โดยการถมทะเลใหเปนเกาะเทียม สรางเปนรูปตนปาลม จํานวน 3 เกาะ มีทั้ง
โรงแรม รีสอรท อพารตเมนต รานคา ภัตตาคาร รวมทั้งสํานักงานตาง ๆ นับวาเปนสิ่ง
มหัศจรรยอันดับที่ 8 ของโลก ใหทานตื่นตาตื่นใจกับความความยิ่งใหญของโรงแรม 
Atlantis อันหรูหราอลังการ นําทานถายรูปบริเวณชายหาด Jumeirah Beach 
สถานที่ตากอากาศยอดนิยมของดูไบ แวะถายรูปดานนอกกับโรงแรม Burj Al Arab 
โรงแรมสุดหรูระดับ 7 ดาว รูปทรงคลายเรือใบที่งดงามและหรูหราที่สุดแหงหนึ่งของ
โลก ตั้งอยูริมอาวอาหรับ เปนที่พักอาศัยของเศรษฐีที่มีชื่อเสียงชาวตะวันออกกลาง ถือ
เปนสถานที่ที่ทุกคนใฝ�ฝนจะมีโอกาสเขาไปสัมผัสสักครั้งในชีวิต จากนั้นชม Medinat 
Jumeirah Souk หรือเรียกวา เวนิสแหงดูไบ เปนตลาดติดแอร ตั ้งอยู ในสวน
เด ียวกับโรงแรมหร ูระดับ 5 ดาว Mina Al Salam ของตระก ูล Al Maktoum 
ออกแบบและตกแตงเปนศิลปะพื้นเมืองแบบอาหรับคลาสสิก ภายในมีสินคาระดับ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Premium มากมาย อาทิ ของที่ระลึก พวงกุญแจ ขวดทราย พรมอิหราน หัวนํ้าหอม 
โคมไฟ ของประดับตกแตงบาน ขนมหวาน และถั่วรสช็อกโกแลต เปนตน   จากนั้นนํา
ทานผานชมพระราชวังทานชีค (Shiekh Palace) ตื ่นตาตื ่นใจกับพระราชวังสุด
อลังการของครอบครัว Shiekh Al Maktoum อันยิ่งใหญ ซึ่งมีความรมร่ืน เต็มไปดวย
ตนไมนานาชนิดและบรรดาเหลานกยูง ผานชม New Palace ซึ่งเปนพระราชวังแหง
ใหมของครอบครัว  Shiekh Al Maktoum ที่กอสรางยังไมแลวเสร็จ นําทานผานชม
สุเหราจูไมรา (Jumeirah Mosque) สุเหราคูบานคูเมืองของดูไบ สรางดวยหินออน
ทั้งหลัง และไดชื่อวาเปนสุเหราที่สวยงามมากที่สุดแหงหน่ึงในนครดูไบ 
 

 
 
 
 
 

 
กลางวัน 

 
 
 
 
 
 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

บาย สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูที่พัก เพื่อเปลี่ยนเครื่องแตงกายพรอมตะลุยทะเลทราย 
ระหวางทางแวะนําทานชมโรงงานเครื่องประดับเพชรพลอย 

 หมายเหตุ ทานที่เมารถ กรุณาทานยาแกเมาลวงหนาอยางนอยครึ่งชั่วโมง หรือควรแจง
หัวหนาทัวรใหทราบกอนไปทัวรทะเลทราย ทางทัวรจะไมรับผิดชอบ และไมอนุญาตใหผู
ที่เปนโรคหัวใจขั้นรุนแรงนั่งรถไป Dune Safari โดยเด็ดขาด *** สําหรับทานที่ไมรวม
เดินทาง Dune Safari ทานตองรอคณะอยูที่โรงแรม โดยทางบริษัท ไมสามารถคืนคา
ทัวรใหได รวมท้ังอาหารมื้อคํ่า *** 

คํ่า นําทานเดินทางไปทัวรทะเลทราย (Dune Safari & BBQ Dinner) (อยาลืมเสื้อ
แจ็คเกต แวนตากันแดด รองเทาฟองนํ้า ติดตัวไปดวย) นําทานขึ้นรถ 4WD (รถ



 

 

ขับเคลื่อน 4 ล อ) ไปทัวร ทะเลทราย ทานจะได สน ุกสนานและตื ่นเต นไปกับ
ประสบการณอันแปลกใหม นั่งรถตะลุยไปบนเนินทรายทั้งสูงและตํ่าสลับกันไป 
(Sand Dune) 
จากนั้นใหทานไดเพลิดเพลินกับกิจกรรมตางๆ ในแคมป�กระโจมแบบอาหรับ ดื่มดํ่า
บรรยากาศสุดโรแมนติกของพระอาทิตยตกดินที่แสนสวยงาม และสัมผัสชีวิตแบบชาว
พื้นเมือง (เบดูอิน) อาทิ การสวมชุดพื้นเมืองชาวอาหรับ ถายรูปเก็บไวเปนที่ระลึก การ
เพนทมือแบบอาหรับ (Henna Tattoo) ลองสูบ มารากู กลิ่นผลไม (Shi Sha) ชมโชว
ระบําหนาทอง (Belly Dance) ซึ ่งเปนศิลปะการรายรําที ่เนนการเคลื ่อนไหวของ
กลามเน้ือทองและสะโพก รวมถึงสนุกสนานกับการขี่อูฐ 

ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS AIRPORT หรือเทียบเทา     
 

วันที่ 4 พิพิธภัณฑดูไบ – นั่งเรือ Abra Ride – ตลาดเครื่องเทศ และ ตลาดทอง – หาง
ดูไบ – ขึ้น “เบิรจคาลิฟา” Burj Khalifa ช้ัน 124 – สนามบิน 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเขาชมพิพิธภัณฑดูไบ (Dubai Museum) เปนพิพิธภัณฑที่ทันสมัยที่สุดใน

ตะวันออกกลาง สรางเมื่อศตวรรษที่ 19 บูรณะครั้งลาสุดป 1970 เปนพิพิธภัณฑที่
รวบรวมเรื่องราวประวัติศาสตรที่สําคัญ เชน การคนพบงานศิลปะภายในหลุมฝงศพที่ 
Al Qusais ซ ึ ่ งม ีอาย ุมากกว า 4,000 ป   ประทับใจกับการบอกเล าเร ื ่องราว
ประวัติศาสตรของชาวอาหรับโบราณผานเทคโนโลยีสมัยใหม จากนั้นนําทานเดินทางไป
ยัง Dubai Creek เปนทะเลที่สรางขึ้นโดยการขุดเขามาในชายฝم�ง ซึ่งแบงนครดูไบ
ออกเป น 2 ส วน ค ือ Deira Dubai และ Bur Dubai ม ีความยาวประมาณ 14 
กิโลเมตร มีทาจอดเรือ 8 ทา ใหทานไดชมและถายรูปกับทัศนียภาพสองฟากฝم�งของ
แมนํ้า Creek ตามอัธยาศัย ใหทานไดถายรูปในยาน Bastakiya และนําทานนั่งเรือ 
Abra Ride สัมผัสมนตเสนหทางวัฒนธรรมผานวิถีชีวิตสองฝم�งนํ้าของแมนํ้า Creek 
จากนั ้นเดินสูตลาดเครื่องเทศ (Gold & Spicy Souk)และตลาดทอง (Gold 
Souk) เปนตลาดทองที่ใหญที่สุดในโลก จําหนายผลิตภัณฑ Jewelry ทุกประเภท เชน 
มุก อัญมณีตาง  นําทานชมโรงงานเครื่องหนังชั้นดีของดูไบ  จากนั้นนําทานสูหางดูไบ 
(Dubai Mall) หางที่ใหญที่สุดในโลก และมีพิพิธภัณฑสัตวนํ้าที่ใหญที่สุดในโลกอยู



 

 

ภายใน ใหทานไดถายรูปหนาตูปลา ที่มีขนาดใหญกวาคนสิบคนยืนเรียงกัน อิสระในหาง
ใหทานไดเลือกซื้อของฝาก สินคาแบรนดเนมชื่อดังมากมายจากยุโรป ไมวาจะเปน
เสื้อผาสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี กระเป�าถือ เครื่องใชไฟฟ�า เครื่องกีฬา เปนตน และใน
เวลา 18.00-24.00 น. ของทุกวัน ทานจะไดชมการแสดง “นํ้าพุแหงดูไบ” เปนนํ้าพุ
เตนระบําอันสวยงามวิจิตร อยูในทะเลสาบเบิรจคาลิฟา ที่เปนศูนยกลางของนครดูไบ 
ถือเปนนํ้าพุที่ใหญที่สุดในโลก ณ ปจจุบันนี้ โดยรอบถูกรายลอมไปดวยตึกที่มีชื่อเสียง
มากมาย สิ่งพิเศษของนํ้าพุแหงดูไบนี้ คือ จะใชไฟทั้งสิ้น 6,600 ดวง โปรเจคเตอรสี 
50 ตัว ควบคุมการทํางานดวยระบบคอมพิวเตอร โดยจะแสดงประกอบดนตรี ครั้งละ
ประมาณ 5 นาที โดยใชงบประมาณในการกอสรางทั้งสิ้นกวา 7.2 พันลานบาท 

กลางวัน อิสระอาหรกลางวันตามอัธยาศัย 
บาย นําทานขึ้น “เบิรจคาลิฟา” Burj Khalifa ชั้น 124 ตึกที่สูงที่สุดในโลก มีความสูงถึง 

828 เมตร มีทั้งหมด 160 ช้ัน ออกแบบโดยนายเอเดรียน สมิธ สถาปนิกจากชิคาโก ซึ่ง
คณะจะไดมีโอกาสขึ้นลิฟทที่มีความเร็วที่สุดในโลกคือ 18 เมตร ตอวินาที หรือ 65 
กิโลเมตร ตอชั่วโมง ไปถึงชั้น 124 เพื่อชมวิวจากของนครดูไบไดทั่วทุกทิศที่สวยงาม 
โดยตึกนี้ออกแบบตบแตงภายในโดย Giorgio Armani 

 
19.00 น. 

 
เดินทางสู สนามบินดูไบ อิสระใหทานชอปปم�งใน Duty Free เพลิดเพลินกับสินคาแบ
รนดเนม และน้ําหอมยี่หอดังมากมาย 

 ออกเดินทางสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 374 



 

 

อัตราคาบริการ LET’S STAY IN DUBAI 
5 DAYS 3 NIGHTS  

โดยสายการบินเอมิเรตส (EK) 
 

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  

(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ทานละ 

05-09 ก.ย. 62 25,900.- 25,900.- 25,900.- 16,900.- 3,900.- 
26-30 ก.ย. 62 25,900.- 25,900.- 25,900.- 16,900.- 3,900.- 
03-07 ต.ค. 62 26,900.- 26,900.- 26,900.- 18,900.- 3,900.- 
11-15 ต.ค. 62 26,900.- 26,900.- 26,900.- 18,900.- 3,900.- 
17-21 ต.ค. 62 26,900.- 26,900.- 26,900.- 18,900.- 3,900.- 
23-27 ต.ค. 62 26,900.- 26,900.- 26,900.- 18,900.- 3,900.- 

31 ต.ค.-04 พ.ย. 62 24,900.- 24,900.- 24,900.- 15,900.- 3,900.- 
07-11 พ.ย. 62 26,900.- 26,900.- 26,900.- 18,900.- 3,900.- 
14-18 พ.ย. 62 26,900.- 26,900.- 26,900.- 18,900.- 3,900.- 

28 พ.ย.-02 ธ.ค. 62 26,900.- 26,900.- 26,900.- 18,900.- 3,900.- 
05-09 ธ.ค. 62 26,900.- 26,900.- 26,900.- 18,900.- 3,900.- 
 

** คณะเดินทางต้ังแต 31 ต.ค. 62 เปนตนไป ออกเดินทางเวลา 22.35 น. และถึง
กรุงเทพฯ เวลา 07.35 น.** 
 

วันที่ 5 กรุงเทพฯ 
08.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

 

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



 

 

เงื่อนไขการใหบริการ  
1.        ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัด

จําแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการ

จองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขอ
อนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ 

3. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน
ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 

4. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มี
โรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสาย
การบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื ่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาท่ี) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข

กรมธรรม) 



 

 

 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได  

 เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาธรรมเนียมวีซา UAE 
10. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จาย 3 % 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเครื่องด่ืมที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คานํ้าหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 
1 ชิ้น,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือ
ของมีคาท่ีสูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (20 ดอลลาสหรัฐ) 
6. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (15 ดอลลาสหรัฐ) 
 

เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเคร่ืองบิน 
1. ทางบริษัทไดสํารองที่นั่งพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 

ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   



 

 

2.  หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
เรียกเก็บคาใชจายตามที ่เกิดขึ ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะนั่งตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอื่นได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เครื ่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (นํ ้าหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหท่ีน่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา

ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เนื่องจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว และคาธรรมเนียม
วีซาตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซา
และคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําต๋ัวเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบิน
แลว) คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 



 

 

9. กรณีผู เดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื ่องจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ

หองเดี่ยว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple 
Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 
ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพัก

ในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื ่อใหเกิดความ
เหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบนํ้า ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


