
 

 

รหสัทวัร  B2B2000041 
ทัวรดูไบ LET’S STAY IN DUBAI 5 วัน 3 คืน (EK)  
เมืองอาบูดาบี | GRAND MOSQUE | น่ังรถ 4WD ตะลุยทะเลทราย   
มื้อค่ําสดุพิเศษแบบบารบิคิวอาหรับ | ขึ้น “เบิรจคาลฟิา” Burj Khalifa ชั้น 124  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

LET’S STAY IN DUBAI 
ดูไบ 5 วัน 3 คืน 

เดินทาง ธันวาคม 62 – พฤษภาคม 63  

ราคาแนะนําเริ�มต้นเพียง 31,900.- 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ   
06.30 น. 
 

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภมูิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู 8 
เคานเตอร T สายการบินเอมิเรตส โดยมีเจาหนาทีค่อยตอนรับและอํานวยความ
สะดวก 

09.30 น.  ออกเดินทางสูดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส โดยเที่ยวบินที่ EK 375 
คณะเดินทางวันที ่03 เม.ย. 63 เปนตนไป ออกเดินทาง เวลา 09.30 น. และถึงดูไบ 
เวลา 13.00 น. 

13.15 น. 
 

เดินทางถึงสนามบินดไูบ (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 3 ช่ัวโมง) หลังผานพธิีการ
ตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร นําทานสู Mall of the Emirates เปนหางขนาด
ใหญ มีโรงภาพยนตร ลานโบวลิง่ และรานคาอีกมากมาย รวมถึงรานตางๆ มีเวลาให
ทานไดอิสระเลือกซื้อสินคาแฟ�ช้ันมากมาย หรือทานจะเขาเลนที ่Ski Dubai หน่ึงใน
สุดยอดแหลงทองเที่ยวในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก เขาสูทีพั่ก โรงแรม ADMIRAL PLAZA BUR DUBAI หรือเทียบเทา     

 
วันที่ 2 ดูไบ – กรุงอาบูดาบี – Grand Mosque – Ferrari World – ดูไบเฟรม 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูกรุงอาบูดาบี (Abu dhabi)  ที่มคีวามเขียวขจีทามกลางตัวเมืองที่

ทันสมัย จงึเปนเมืองที่ไดรับสมญานามวา Garden of Gulf และไดรับการยองวา
เปนสวรรคแหงทะเลทรายอีกดวย นําทานผานชมสถานที่สําคัญ ๆ ของเมอืง ตลอดจน

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที� 1. กรุงเทพฯ – ดไูบ – Mall of the Emirates 
วนัที� 2. ดไูบ – กรุงอาบดูาบี – Grand Mosque – Ferrari World – ดไูบ – ดไูบเฟรม 
วนัที� 3. The Palm Project – ตกึเรือใบ – ตลาด Medinat Jumeirah Souk – นั�งรถ 4WD ตะลยุทะเลทราย   
วนัที� 4. พิพิธภณัฑด์ไูบ – นั�งเรือ Abra Ride – ตลาดเครื�องเทศ และ ตลาดทอง – หา้งดไูบ –  ขึ �น “เบิรจ์คาลฟิา” Burj Khalifa 
ชั�น 124 – สนามบิน 
วนัที� 5. กรุงเทพฯ 



 

 

การสรางบานเรือนทีม่ีความสวยงาม และเหน็ถึงความอุดมสมบูรณของเมือง แมจะ
ต้ังอยูทามกลางทะเลทรายอันแหงแลง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บาย นําทานแวะถายรูป Ferrari World และใหทานเลือกซือ้ของทีร่ะลกึที่เปนแบรนด

เฟอรราร่ี จากน้ันแวะถายรูปเปนที่ระลกึ ณ จุดชมววิ ชิคาโกบีช กับชายทะเลสีเทอร
ควอยซ ทีท่าน Sheikh Al Nayan สรางขึ้นมาเปนของขวัญแกชาวเมือง นําทานชม 
Sheikh Zayed bin Sultan al Nahyan Grand Mosque สุเหราที่งดงาม
ที่สุดของ U.A.E. มคีวามใหญโตเปนอันดับ 3 ของโลก และเปนสุเหราประจําสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส ที่ทาน Sheikh สรางไวกอนทานจะสวรรคต ใชระยะเวลากอสราง
รวมทัง้หมด 10 ป ใหทานไดชมพรมลายดอกไมผืนใหญ และโคมไฟ (Chandelier) 
ที่ใหญที่สุดในโลก ราคาราว 30 ลานเหรียญสหรัฐ นําเขาจากประเทศเยอรมัน ทาํ
ดวยทองคาํและทองแดง ***การเที่ยวชมมัสยิด ตองแตงกายใหสุภาพเรียบรอย หาม
สวมกางเกงขาส้ันหรือเส้ือกลาม ทัง้ผูชายและผูหญงิ โดยเฉพาะผูหญงิตองสวมใส
เส้ือผาทีม่คีวามยาวคลมุถงึระดับขอมอืและขอเทา ปกปดไหลและทรวงอกใหมิดชิด 
ผูหญงิจะตองมีผาคลมุผม และตองถอดรองเทากอนเขามัสยิด*** ไดเวลาอันสมควร
นําทานกลับนครดูไบ  นําทานถายรูปกับดูไบเฟรม  (Dubai frame) สัญลกัษณใหม
ของดูไบ ซึ่งเปนกรอบรูปฉาบทองคําความสูงขนาด 150 เมตร กวาง 93 เมตรที่ใหญ
ที่สุดในโลก  ใชเวลาในการกอสรางมาถงึ 10 ปเต็ม ดวยจาํนวนเงินประมาณ 43.5 
ลานเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1.39 พันลานบาท   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร บุฟเฟ�ทนานาชาติ 
ที่พัก เขาสูทีพั่ก โรงแรม ADMIRAL PLAZA BUR DUBAI หรือเทียบเทา     

 

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

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานแวะถายรูปดานนอกกับโรงแรม Burj Al Arab โรงแรมสดุหรูระดับ 7 ดาว 

รูปทรงคลายเรือใบที่งดงามและหรูหราที่สดุแหงหน่ึงของโลก ต้ังอยูริมอาวอาหรับ 
เปนที่พักอาศัยของเศรษฐีทีม่ีช่ือเสียงชาวตะวนัออกกลาง ถือเปนสถานที่ที่ทกุคนใฝ�ฝน
จะมีโอกาสเขาไปสมัผัสสักคร้ังในชีวติ จากน้ันชม Medinat Jumeirah Souk หรอื
เรียกวา เวนิสแหงดไูบ เปนตลาดติดแอร ต้ังอยูในสวนเดียวกับโรงแรมหรูระดับ 5 
ดาว Mina Al Salam ของตระกูล Al Maktoum ออกแบบและตกแตงเปนศิลปะ
พื้นเมืองแบบอาหรับคลาสสิก ภายในมีสินคาระดบั Premium มากมาย อาท ิของที่
ระลึก พวงกุญแจ ขวดทราย พรมอิหราน หวัน้ําหอม โคมไฟ ของประดบัตกแตงบาน 
ขนมหวาน และถัว่รสช็อกโกแลต เปนตน   จากน้ันนําทานผานชมพระราชวังทานชีค 
(Shiekh Palace) ต่ืนตาต่ืนใจกบัพระราชวงัสุดอลังการของครอบครัว Shiekh Al 
Maktoum อันยิ่งใหญ ซึง่มคีวามรมร่ืน เต็มไปดวยตนไมนานาชนิดและบรรดาเหลา
นกยูง ผานชม New Palace ซึ่งเปนพระราชวังแหงใหมของครอบครัว  Shiekh Al 
Maktoum ที่กอสรางยังไมแลวเสร็จ นําทานผานชมสุเหราจูไมรา (Jumeirah 
Mosque) สุเหราคูบานคูเมืองของดูไบ สรางดวยหินออนทั้งหลัง และไดช่ือวาเปน
สุเหราที่สวยงามมากที่สดุแหงหน่ึงในนครดูไบ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บาย สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูทีพ่ัก เพื่อเปล่ียนเคร่ืองแตงกายพรอมตะลุย

ทะเลทราย ระหวางทางแวะนําทานชมโรงงานเคร่ืองประดับเพชรพลอย 



 

 

 

หมายเหตุ ทานที่เมารถ กรุณาทานยาแกเมาลวงหนาอยางนอยคร่ึงช่ัวโมง หรือควร
แจงหวัหนาทวัรใหทราบกอนไปทวัรทะเลทราย ทางทวัรจะไมรับผดิชอบ และไม
อนุญาตใหผูที่เปนโรคหวัใจขั้นรุนแรงน่ังรถไป Dune Safari โดยเด็ดขาด ** สําหรับ
ทานที่ไมรวมเดินทาง Dune Safari ทานตองรอคณะอยูที่โรงแรม โดยทางบริษัทฯ 
ไมสามารถคืนคาทวัรใหได รวมทัง้อาหารมื้อค่ํา ** 

คํ่า นําทานเดินทางไปทัวรทะเลทราย (Dune Safari & BBQ Dinner) (อยาลืมเสื้อ
แจ็คเกต แวนตากนัแดด รองเทาฟองน้ํา ตดิตัวไปดวย) นําทานขึ้นรถ 4WD (รถ
ขับเคลื่อน 4 ลอ) ไปทวัรทะเลทราย ทานจะไดสนุกสนานและต่ืนเตนไปกับ
ประสบการณอันแปลกใหม น่ังรถตะลุยไปบนเนินทรายทัง้สงูและตํ่าสลับกันไป 
(Sand Dune) 
จากน้ันใหทานไดเพลดิเพลินกับกิจกรรมตางๆ ในแคมป�กระโจมแบบอาหรับ ด่ืมด่ํา
บรรยากาศสุดโรแมนติกของพระอาทติยตกดินที่แสนสวยงาม และสัมผัสชีวติแบบชาว
พื้นเมือง (เบดูอิน) อาทิ การสวมชุดพื้นเมอืงชาวอาหรับ ถายรูปเก็บไวเปนที่ระลกึ การ
เพนทมอืแบบอาหรับ (Henna Tattoo) ลองสูบ มารากู กลิ่นผลไม (Shi Sha)  
** ชมโชวระบําหนาทอง (Belly Dance) ซึง่เปนศิลปะการรายรําที่เนนการ
เคลื่อนไหวของกลามเน้ือทองและสะโพก รวมถึงสนุกสนานกับการขี่อูฐ ** 



 

 

ที่พัก เขาสูทีพั่ก โรงแรม ADMIRAL PLAZA BUR DUBAI หรือเทียบเทา     

วันที่ 4 พิพิธภณัฑดูไบ – น่ังเรือ Abra Ride – ตลาดเครื่องเทศ และ ตลาดทอง – หาง
ดูไบ – ขึน้ “เบิรจคาลฟิา” Burj Khalifa ช้ัน 124 – สนามบิน 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเขาชมพิพิธภณัฑดูไบ (Dubai Museum) เปนพพิิธภัณฑที่ทันสมัยที่สดุใน

ตะวันออกกลาง สรางเมื่อศตวรรษที่ 19 บูรณะคร้ังลาสุดป 1970 เปนพิพิธภัณฑที่
รวบรวมเร่ืองราวประวัตศิาสตรที่สําคัญ เชน การคนพบงานศิลปะภายในหลุมฝงศพที ่
Al Qusais ซึ่งมีอายมุากกวา 4,000 ป ประทับใจกบัการบอกเลาเร่ืองราว
ประวัตศิาสตรของชาวอาหรับโบราณผานเทคโนโลยีสมัยใหม จากน้ันนําทานเดินทาง
ไปยัง Dubai Creek เปนทะเลที่สรางขึ้นโดยการขดุเขามาในชายฝم�ง ซึง่แบงนครดูไบ
ออกเปน 2 สวน คือ Deira Dubai และ Bur Dubai มคีวามยาวประมาณ 14 
กิโลเมตร มทีาจอดเรือ 8 ทา ใหทานไดชมและถายรูปกับทศันียภาพสองฟากฝم�งของ
แมน้ํา Creek ตามอัธยาศัย ใหทานไดถายรูปในยาน Bastakiya และนําทานน่ัง
เรือ Abra Ride สมัผัสมนตเสนหทางวัฒนธรรมผานวิถชีีวติสองฝم�งน้ําของแมน้ํา 
Creek จากน้ันเดินสูตลาดเครื่องเทศ (Gold & Spicy Souk)และตลาดทอง 
(Gold Souk) เปนตลาดทองที่ใหญที่สุดในโลก จําหนายผลิตภัณฑ Jewelry ทกุ
ประเภท เชน มกุ อัญมณีตาง  นําทานชมโรงงานเคร่ืองหนังช้ันดีของดูไบ  จากนั้นนํา
ทานสูหางดูไบ (Dubai Mall) หางที่ใหญที่สุดในโลก และมพีิพิธภัณฑสัตวน้ําที่ใหญ
ที่สุดในโลกอยูภายใน ใหทานไดถายรูปหนาตูปลา ทีม่ีขนาดใหญกวาคนสิบคนยืนเรียง
กัน อิสระในหางใหทานไดเลือกซื้อของฝาก สนิคาแบรนดเนมช่ือดังมากมายจากยโุรป 
ไมวาจะเปนเสื้อผาสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี กระเป�าถือ เคร่ืองใชไฟฟ�า เคร่ืองกีฬา 
เปนตน และในเวลา 18.00 – 24.00 น. ของทุกวัน ทานจะไดชมการแสดง “น้ําพุ
แหงดูไบ” เปนน้ําพุเตนระบําอันสวยงามวิจิตร อยูในทะเลสาบเบิรจคาลิฟา ที่เปน
ศูนยกลางของนครดูไบ ถือเปนน้ําพุที่ใหญที่สุดในโลก ณ ปจจบัุนน้ี โดยรอบถกูราย
ลอมไปดวยตกึทีม่ีช่ือเสียงมากมาย สิง่พิเศษของน้ําพุแหงดูไบน้ี คือ จะใชไฟทัง้สิ้น 
6,600 ดวง โปรเจคเตอรสี 50 ตัว ควบคุมการทํางานดวยระบบคอมพวิเตอร โดยจะ
แสดงประกอบดนตรี คร้ังละประมาณ 5 นาที โดยใชงบประมาณในการกอสรางทัง้สิ้น
กวา 7.2 พันลานบาท 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 



 

 

บาย นําทานขึน้ “เบิรจคาลฟิา” Burj Khalifa ช้ัน 124 ตึกที่สูงที่สุดในโลก มคีวามสูง
ถึง 828 เมตร มทีั้งหมด 160 ช้ัน ออกแบบโดยนายเอเดรียน สมิธ สถาปนิกจากชิคา
โก ซึง่คณะจะไดมีโอกาสขึ้นลิฟทที่มคีวามเร็วที่สุดในโลกคอื 18 เมตร ตอวนิาท ีหรือ 
65 กิโลเมตร ตอช่ัวโมง ไปถงึช้ัน 124 เพื่อชมววิจากของนครดูไบไดทั่วทกุทศิที่
สวยงาม โดยตึกน้ีออกแบบตบแตงภายในโดย Giorgio Armani 

 
19.00 น. 
 

เดินทางสู สนามบินดูไบ อิสระใหทานชอปปم�งใน Duty Free เพลิดเพลินกับสินคาแบ
รนดเนม และน้ําหอมยี่หอดังมากมาย 

22.35 น. ออกเดินทางสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบนิที ่EK 374 
คณะเดินทางวันที ่03 เม.ย. 63 เปนตนไป ออกเดินทาง เวลา 22.30 น. และถึง
กรุงเทพฯ เวลา 07.35 น. 
 

วันที่ 5 กรุงเทพฯ 
07.35 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

 

 
 
 
 
 



 

 

ราคาแนะนําเริ่มตนเพียง 
LET’S STAY IN DUBAI ดูไบ 5 วัน 3 คืน 

โดยสายการบินเอมิเรตส (EK) 
 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 2-3 

ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 12 
ป 

(เสริมเตียง) 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 12 
ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

พักเดี่ยวเพ่ิม 
ทานละ 

31 ธ.ค. 62-04 ม.ค. 63 39,900.- 39,900.- 39,900.- 22,200.- 8,900.- 
25 – 29 ม.ค. 63 32,900.- 32,900.- 32,900.- 19,200.- 4,900.- 
20 – 24 ก.พ. 63 32,900.- 32,900.- 32,900.- 19,200.- 4,900.- 
05 – 09 มี.ค. 63 33,900.- 33,900.- 33,900.- 20,200.- 4,900.- 
19 – 23 มี.ค. 63 33,900.- 33,900.- 33,900.- 20,200.- 4,900.- 
03 – 07 เม.ย. 63 35,900.- 35,900.- 35,900.- 19,200.- 4,900.- 
11 – 15 เม.ย. 63 36,900.- 36,900.- 36,900.- 19,700.- 4,900.- 
30 เม.ย. – 04 พ.ค. 63 32,900.- 32,900.- 32,900.- 19,200.- 4,900.- 
06 – 10 พ.ค. 63 31,900.- 31,900.- 31,900.- 18,200.- 4,900.- 
15 – 19 พ.ค. 63 31,900.- 31,900.- 31,900.- 18,200.- 4,900.- 

 
เงื่อนไขการใหบริการ  
1.        ชําระเงินมดัจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงนิมดั

จําแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ทีม่อีายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทาํการ

จองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวนัจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษทัขอ
อนุญาติยกเลิกการจองทวัรโดยอัตโนมติั 

3. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคาอยูตางจังหวดั) ใหทาน
ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที ่
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม รับผดิชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 

4. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เดก็, ผูสูงอาย,ุ มี
โรคประจาํตวั หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมง



 

 

ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หวัหนาทวัรมคีวามจาํเปนตองดูแลคณะทวัรทัง้หมด 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาต๋ัวเคร่ืองบิน ช้ันประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจาํนวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสาย
การบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาที่) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบัุติเหตวุงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข

กรมธรรม) 
 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสาํหรบัครอบคลุมเรื่องสขุภาพสามารถ

สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบรษัิทได  
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลมุผูเอาประกันที่มอีายต้ัุงแตแรกเกิด ถงึ 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวติหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหต ุ1.5 ลานบาท] 
8. คามคัคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมคัคุเทศก)  
9. คาธรรมเนียมวีซา UAE 
10. คาภาษมีูลคาเพิม่ 7% และหกั ณ ที่จาย 3 % 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเคร่ืองดืม่ที่สัง่พเิศษ, คาโทรศัพท, คาซกัรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 
1 ช้ิน,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจาํตวั, คากระเป�าเดินทางหรอื
ของมคีาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมกีารปรับขึน้ราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึง่ทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตวัทานเอง 
5. คาทปิพนักงานขบัรถ และไกดทองถิ่น  (20 ดอลลาสหรัฐ) 
6. คาทปิมคัคุเทศกจากเมืองไทย (15 ดอลลาสหรัฐ) 
 
เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 
ทางบรษัิทขอเก็บคาทวัรสวนที่เหลือ 20 วนักอนการเดินทาง 
 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่น่ังบนเครื่องบิน 
1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจาํคาต๋ัวเคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 

ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิก์ารเรียกเก็บคามดัจําต๋ัวเคร่ืองบิน ซึง่มี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากต๋ัวเคร่ืองบินทาํการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
เรียกเกบ็คาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉกุเฉิน และผูที่จะนัง่ตองมคุีณสมบัติ
ตรงตามที่สายการบินกาํหนด เชน ตองเปนผูทีม่ีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูทีม่ีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหที่น่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เชค็อินเทาน้ัน 

 
 
 



 

 

กรณียกเลกิการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจายทัง้หมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-45 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บคาใชจายทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลกิการเดินทางและมผีลทํา

ใหคณะเดินทางไมครบตามจาํนวนที่ บริษัทฯกาํหนดไว (30 ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนทีเ่ดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึง่จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทาน  ไปยงัคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมดัจําต๋ัว และคาธรรมเนียม
วีซาตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมติัวีซาจากทางสถานทตู (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทวัรหรือมดัจํามาแลว ทางบริษทัฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซา
และคาบริการย่ืนวีซา / คามัดจาํต๋ัวเคร่ืองบิน หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบิน
แลว) คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจาํนวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
ไมคนืคาทวัรทัง้หมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมอืงได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาที ่ไมวาเหตผุลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทัง้หมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพกัของแตละโรงแรมแตกตางกัน จงึอาจทาํใหหองพักแบบ

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

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มอุีณหภมูต่ํิา 



 

 

3. กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสงูขึ้นมากและ
หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนหรือยายเมอืงเพือ่ใหเกิด
ความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ีลกัษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปน
หองที่มขีนาดกะทัดรัตและไมมอีางอาบน้ํา ซึง่ขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลกัษณะแตกตางกัน 

 
 


