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LET’S STAY IN DUBAI
5 DAYS 3 NIGHTS

เดินทาง กันยายน – ธันวาคม 62
เมืองอาบูดาบี | GRAND MOSQUE | น่ังรถ 4WD ตะลุยทะเลทราย

 ม้ือคํ่าสุดพิเศษแบบบารบิคิวอาหรับ | ข้ึน “เบิรจคาลิฟา” Burj Khalifa ชั้น 124

วันท่ี 1 กรุงเทพฯ

06.30 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู 8 เคานเตอร T สายการบินเอมิเรตส โดยมีเจาหนาที่

คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก

09.55 น.  ออกเดินทางสู ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส โดยเท่ียวบินท่ี EK 375

เร่ิมตนเพียง24,900.-
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** คณะเดินทางต้ังแต 31 ต.ค. 62 เปนตนไป ออกเดินทางเวลา 09.30 น. และถึงดูไบ เวลา 13.15 น. **

13.00 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 3 ชั่วโมง) หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร นําทานสู Mall

of the Emirates เปนหางขนาดใหญ มีโรงภาพยนตร ลานโบวล่ิง และรานคาอีกมากมาย รวมถึงรานตางๆ มีเวลาใหทานไดอิสระ

เลือกซ้ือสินคาแฟช้ันมากมาย หรือทานจะเขาเลนท่ี Ski Dubai หน่ึงในสุดยอดแหลงทองเท่ียวในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

ท่ีพัก เขาสูท่ีพัก HOLIDAY INN EXPRESS AIRPORT หรือเทยีบเทา

วันท่ี 2 ดูไบ – กรุงอาบูดาบี – Grand Mosque – Ferrari World – ดูไบเฟรม

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเดินทางสูกรุงอาบูดาบี (Abu dhabi)  ที่มีความเขียวขจีทามกลางตัวเมืองที่ทันสมัย จึงเปนเมืองที่ไดรับสมญานามวา

Garden of Gulf และไดรับการยองวาเปนสวรรคแหงทะเลทรายอีกดวย นําทานผานชมสถานท่ีสําคัญ ๆ ของเมือง ตลอดจนการ

สรางบานเรือนท่ีมีความสวยงาม และเห็นถึงความอุดมสมบูรณของเมือง แมจะต้ังอยูทามกลางทะเลทรายอันแหงแลง

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

บาย นําทานแวะถายรปู Ferrari World และใหทานเลือกซ้ือของท่ีระลึกท่ีเปนแบรนดเฟอรรารี่ จากน้ันแวะถายรูปเปนท่ีระลึก ณ จุดชม

วิว ชิคาโกบีช กับชายทะเลสีเทอรควอยซ ที่ทาน Sheikh Al Nayan สรางขึ้นมาเปนของขวัญแกชาวเมือง นําทานชม Sheikh

Zayed bin Sultan al Nahyan Grand Mosque สุเหราท่ีงดงามท่ีสุดของ U.A.E. มีความใหญโตเปนอันดับ 3 ของโลก และเปน

สุเหราประจําสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ที่ทาน Sheikh สรางไวกอนทานจะสวรรคต ใชระยะเวลากอสรางรวมทั้งหมด 10 ป ใหทานไดชม

พรมลายดอกไมผืนใหญ และโคมไฟ (Chandelier) ที่ใหญที่สุดในโลก ราคาราว 30 ลานเหรียญสหรัฐ นําเขาจากประเทศเยอรมัน ทํา

ดวยทองคาํและทองแดง ***การเที่ยวชมมัสยิด ตองแตงกายใหสุภาพเรียบรอย หามสวมกางเกงขาส้ันหรือเส้ือกลาม ท้ังผูชายและ

ผูหญิง โดยเฉพาะผูหญิงตองสวมใสเส้ือผาท่ีมีความยาวคลุมถึงระดบัขอมือและขอเทา ปกปดไหลและทรวงอกใหมิดชิด ผูหญิงจะตองมี

ผาคลุมผม และตองถอดรองเทากอนเขามัสยิด*** ไดเวลาอันสมควรนําทานกลับนครดูไบ  นําทานถายรูปกับดูไบเฟรม  (Dubai

frame) สญัลักษณใหมของดไูบ ซ่ึงเปนกรอบรูปฉาบทองคําความสูงขนาด 150 เมตร กวาง 93 เมตรที่ใหญที่สุดในโลก  ใชเวลาใน

การกอสรางมาถึง 10 ปเต็ม ดวยจํานวนเงินประมาณ 43.5 ลานเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1.39 พันลานบาท

ค่ํา
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร บฟุเฟทนานาชาติ

ท่ีพัก เขาสูท่ีพัก HOLIDAY INN EXPRESS AIRPORT หรือเทยีบเทา
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วันท่ี 3
The Palm Project – ตึกเรือใบ – ตลาด Medinat Jumeirah Souk

– นัง่รถ 4WD ตะลุยทะเลทราย

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานข้ึนรถไฟ Monorail เขาสู The Palm Project เปนสุดยอดโครงการของ U.A.E. โดยการถมทะเลใหเปนเกาะเทียม สราง

เปนรูปตนปาลม จํานวน 3 เกาะ มีทัง้โรงแรม รีสอรท อพารตเมนต รานคา ภัตตาคาร รวมท้ังสํานักงานตาง ๆ นับวาเปนสิ่งมหัศจรรย

อันดับที่ 8 ของโลก ใหทานตื่นตาตื่นใจกับความความยิ่งใหญของโรงแรม Atlantis อันหรูหราอลังการ นําทานถายรูปบริเวณชายหาด

Jumeirah Beach สถานที่ตากอากาศยอดนยิมของดูไบ แวะถายรูปดานนอกกับโรงแรม Burj Al Arab โรงแรมสุดหรูระดับ 7 ดาว

รูปทรงคลายเรือใบที่งดงามและหรูหราที่สุดแหงหนึ่งของโลก ตั้งอยูริมอาวอาหรับ เปนที่พักอาศัยของเศรษฐีที่มีชื่อเสียงชาวตะวันออก

กลาง ถือเปนสถานท่ีท่ีทุกคนใฝฝนจะมีโอกาสเขาไปสัมผัสสักคร้ังในชีวิต จากน้ันชม Medinat Jumeirah Souk หรือเรียกวา เวนิ

สแหงดูไบ เปนตลาดติดแอร ตั้งอยูในสวนเดียวกับโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว Mina Al Salam ของตระกลู Al Maktoum ออกแบบและ

ตกแตงเปนศิลปะพื้นเมืองแบบอาหรับคลาสสิก ภายในมีสินคาระดับ Premium มากมาย อาทิ ของที่ระลึก พวงกุญแจ ขวดทราย

พรมอิหราน หัวนํ้าหอม โคมไฟ ของประดับตกแตงบาน ขนมหวาน และถั่วรสช็อกโกแลต เปนตน   จากนั้นนําทานผานชมพระราชวัง

ทานชีค (Shiekh Palace) ตื่นตาต่ืนใจกับพระราชวังสุดอลังการของครอบครัว Shiekh Al Maktoum อันย่ิงใหญ ซึ่งมีความรมรื่น

เต็มไปดวยตนไมนานาชนิดและบรรดาเหลานกยูง ผานชม New Palace ซึ่งเปนพระราชวังแหงใหมของครอบครัว  Shiekh Al

Maktoum ท่ีกอสรางยังไมแลวเสรจ็ นําทานผานชมสุเหราจูไมรา (Jumeirah Mosque) สุเหราคูบานคูเมืองของดูไบ สรางดวยหิน

ออนทั้งหลัง และไดชื่อวาเปนสุเหราที่สวยงามมากที่สุดแหงหนึ่งในนครดูไบ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

บาย สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูที่พัก เพื่อเปล่ียนเครื่องแตงกายพรอมตะลุยทะเลทราย ระหวางทางแวะนําทานชมโรงงาน

เครื่องประดับเพชรพลอย

หมายเหตุ ทานที่เมารถ กรุณาทานยาแกเมาลวงหนาอยางนอยครึ่งช่ัวโมง หรือควรแจงหัวหนาทัวรใหทราบกอนไปทัวรทะเลทราย

ทางทัวรจะไมรบัผิดชอบ และไมอนุญาตใหผูที่เปนโรคหัวใจข้ันรุนแรงน่ังรถไป Dune Safari โดยเด็ดขาด *** สําหรับทานท่ีไมรวม

เดินทาง Dune Safari ทานตองรอคณะอยูที่โรงแรม โดยทางบริษัท ไมสามารถคืนคาทัวรใหได รวมทั้งอาหารมื้อค่ํา ***

ค่ํา นําทานเดินทางไปทัวรทะเลทราย (Dune Safari & BBQ Dinner) (อยาลืมเส้ือแจ็คเกต แวนตากันแดด รองเทาฟองนํ้า ติดตัวไป
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ดวย) นําทานขึ้นรถ 4WD (รถขับเคล่ือน 4 ลอ) ไปทัวรทะเลทราย ทานจะไดสนุกสนานและตื่นเตนไปกับประสบการณอันแปลกใหม

นัง่รถตะลุยไปบนเนนิทรายท้ังสูงและต่าํสลับกันไป (Sand Dune)

จากน้ันใหทานไดเพลิดเพลินกับกิจกรรมตางๆ ในแคมปกระโจมแบบอาหรับ ด่ืมด่ําบรรยากาศสุดโรแมนติกของพระอาทิตยตกดินท่ี

แสนสวยงาม และสัมผัสชีวิตแบบชาวพ้ืนเมือง (เบดูอิน) อาทิ การสวมชุดพ้ืนเมืองชาวอาหรับ ถายรูปเก็บไวเปนท่ีระลึก การเพนทมือ

แบบอาหรับ (Henna Tattoo) ลองสูบ มารากู กลิ่นผลไม (Shi Sha) ชมโชวระบําหนาทอง (Belly Dance) ซึ่งเปนศิลปะการรายรําที่

เนนการเคล่ือนไหวของกลามเน้ือทองและสะโพก รวมถึงสนุกสนานกับการข่ีอูฐ

ท่ีพัก เดินทางเขาสูท่ีพัก HOLIDAY INN EXPRESS AIRPORT หรือเทยีบเทา

วันท่ี 4
พิพิธภัณฑดูไบ – นั่งเรือ Abra Ride – ตลาดเคร่ืองเทศ และ ตลาดทอง – หางดูไบ – ข้ึน “เบิรจคาลิฟา” Burj Khalifa ช้ัน

124 – สนามบิน

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเขาชมพิพิธภัณฑดูไบ (Dubai Museum) เปนพิพิธภัณฑท่ีทันสมัยที่สุดในตะวันออกกลาง สรางเม่ือศตวรรษที่ 19 บูรณะ

คร้ังลาสุดป 1970 เปนพิพิธภัณฑท่ีรวบรวมเร่ืองราวประวัติศาสตรท่ีสําคัญ เชน การคนพบงานศิลปะภายในหลุมฝงศพท่ี Al Qusais

ซึ่งมีอายุมากกวา 4,000 ป ประทับใจกับการบอกเลาเรื่องราวประวัติศาสตรของชาวอาหรับโบราณผานเทคโนโลยีสมัยใหม จากนั้นนํา

ทานเดินทางไปยัง Dubai Creek เปนทะเลที่สรางขึ้นโดยการขุดเขามาในชายฝง ซึ่งแบงนครดูไบออกเปน 2 สวน คือ Deira Dubai

และ Bur Dubai มีความยาวประมาณ 14 กิโลเมตร มีทาจอดเรือ 8 ทา ใหทานไดชมและถายรูปกับทัศนียภาพสองฟากฝงของแมน้ํา

Creek ตามอัธยาศัย ใหทานไดถายรปูในยาน Bastakiya และนําทานนัง่เรือ Abra Ride สัมผัสมนตเสนหทางวัฒนธรรมผานวิถีชีวิต

สองฝงนํ้าของแมนํ้า Creek จากน้ันเดินสูตลาดเคร่ืองเทศ (Gold & Spicy Souk)และตลาดทอง (Gold Souk) เปนตลาดทองท่ี

ใหญที่สุดในโลก จําหนายผลิตภัณฑ Jewelry ทุกประเภท เชน มุก อัญมณีตาง  นําทานชมโรงงานเครื่องหนังช้ันดีของดูไบ  จากน้ัน

นําทานสูหางดูไบ (Dubai Mall) หางท่ีใหญท่ีสุดในโลก และมีพิพิธภัณฑสัตวนํ้าท่ีใหญท่ีสุดในโลกอยูภายใน ใหทานไดถายรูปหนาตู

ปลา ท่ีมีขนาดใหญกวาคนสิบคนยืนเรียงกัน อิสระในหางใหทานไดเลือกซ้ือของฝาก สินคาแบรนดเนมช่ือดังมากมายจากยุโรป ไมวา

จะเปนเสื้อผาสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี กระเปาถือ เครื่องใชไฟฟา เครื่องกีฬา เปนตน และในเวลา 18.00-24.00 น. ของทุกวัน ทาน

จะไดชมการแสดง “น้ําพุแหงดูไบ” เปนน้ําพุเตนระบําอันสวยงามวจิิตร อยูในทะเลสาบเบิรจคาลิฟา ที่เปนศูนยกลางของนครดูไบ ถือ

เปนนํ้าพุท่ีใหญท่ีสุดในโลก ณ ปจจุบันน้ี โดยรอบถูกรายลอมไปดวยตึกท่ีมีช่ือเสียงมากมาย ส่ิงพิเศษของนํ้าพุแหงดูไบน้ี คือ จะใชไฟ

ท้ังส้ิน 6,600 ดวง โปรเจคเตอรสี 50 ตัว ควบคุมการทํางานดวยระบบคอมพิวเตอร โดยจะแสดงประกอบดนตรี คร้ังละประมาณ 5

นาที โดยใชงบประมาณในการกอสรางท้ังส้ินกวา 7.2 พันลานบาท

กลางวัน อิสระอาหรกลางวันตามอัธยาศัย

บาย นําทานข้ึน “เบิรจคาลิฟา” Burj Khalifa ช้ัน 124 ตึกที่สูงที่สุดในโลก มีความสูงถึง 828 เมตร มีทั้งหมด 160 ช้ัน ออกแบบโดย

นายเอเดรียน สมิธ สถาปนิกจากชิคาโก ซ่ึงคณะจะไดมีโอกาสข้ึนลิฟทที่มีความเร็วที่สุดในโลกคือ 18 เมตร ตอวินาที หรือ 65

กิโลเมตร ตอช่ัวโมง ไปถึงช้ัน 124 เพื่อชมวิวจากของนครดูไบไดทั่วทุกทิศที่สวยงาม โดยตึกน้ีออกแบบตบแตงภายในโดย Giorgio

Armani

19.00 น. เดินทางสู สนามบินดูไบ อิสระใหทานชอปปงใน Duty Free เพลิดเพลินกับสินคาแบรนดเนม และน้ําหอมยี่หอดังมากมาย

ออกเดินทางสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินท่ี EK 374

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

วันที่ 5 กรุงเทพฯ

08.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

*******************************************************************************************
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อัตราคาบริการ LET’S STAY IN DUBAI

5 DAYS 3 NIGHTS

โดยสายการบินเอมิเรตส (EK)

กําหนดการเดนิทาง

ผูใหญพัก 2-3

ทาน

ทานละ

เด็กอายุไมเกิน 12 ป

(เสริมเตียง)

ทานละ

เด็กอายุไมเกิน 12 ป

(ไมเสริมเตียง)

ทานละ

ไมรวมตัว๋

ทานละ

พักเดี่ยวเพิ่ม

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.-

เง่ือนไขการใหบริการ

1.        ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ท่ีน่ังจะยืนยันเม่ือไดรับเงินมัดจําแลวเทาน้ัน

2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดนิทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพ่ือทําการจองคิวย่ืนวีซาภายใน 3 วัน

นับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบรษัิทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ

3. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาท่ี กอนออกบัตร

โดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที ่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกดิขึ้น

4. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเขน็ (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกใน

การเดินทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายใน

ครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด

อัตราคาบริการน้ีรวม

1  คาตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณีมีความประสงคอยูตอ

จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเง่ือนไขของสายการบิน)

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ

3. คารถโคชปรบัอากาศนําเท่ียวตามรายการ

4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)

5. คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ

6. คาเขาชมสถานท่ีทองเท่ียวตามรายการ
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7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเง่ือนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาท่ี)

 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท

 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตวุงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)

ลูกคาทานใดสนใจ ซ้ือประกนัการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทาง

บริษัทได

 เบี้ยประกันเริ่มตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]

 เบี้ยประกันเริ่มตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]

 **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป **

  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]

8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)

9. คาธรรมเนียมวีซา UAE

อัตราคาบริการน้ีไมรวม

1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง

2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเคร่ืองด่ืมท่ีส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คานํ้าหนัก

เกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 1 ชิ้น,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บปวยจาก

โรคประจําตัว, คากระเปาเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา

4. คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง

5. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (20 ดอลลาสหรัฐ)

6. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (15 ดอลลาสหรัฐ)

เง่ือนไขการชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ

ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนท่ีเหลือ 20 วันกอนการเดินทาง

ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบินและท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน

1. ทางบริษัทไดสํารองท่ีน่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรยีกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซ่ึงมีคาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสาย

การบินและชวงเวลาเดินทาง

2.  หากตั๋วเครื่องบนิทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บคาใชจายตามท่ี

เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย

3.  นั่งที ่Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกําหนด

เชน ตองเปนผูท่ีมีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปด

ประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหที่

น่ัง Long leg ข้ึนอยูกับทางเจาหนาท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทาน้ัน

กรณยีกเลิกการเดินทาง

1. แจงยกเลิก 45 วัน ข้ึนไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจายท้ังหมด

2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท

3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท
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4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจายท้ังหมด

5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคาใชจายท้ังหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตาม

จํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอื่นที่เดินทางใน

คณะเดียวกันบริษทัตองนําไปชาํระคาเสียหายตางๆที่เกดิจากการยกเลิกของทาน

6. กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือน

การเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตท้ังน้ีทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมใน

การมัดจําตั๋ว และคาธรรมเนียมวีซาตามที ่สถานทูตฯ เรียกเก็บ

7. กรณยีื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทาง

บริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคาตั๋ว

เครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว) คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกต๋ัวโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคืนคาทัวรท้ังหมด

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทาง

บริษัทของสงวนสิทธิใ์นการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด

ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมทีพั่ก

1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว (Single) ,หองคู

(Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบาง

โรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัตและไมมี

อางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน


