
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รหสัโปรแกรม : 11942 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว เสรมิเตยีง สายการบนิ ไซส ์

15 – 17 มนีาคม 2562 (วนัศุกร-์วนัอาทติย)์ 11,911 +3,000 +3,000 EK 24 

22 – 24  มนีาคม 2562 (วนัศุกร-์วนัอาทติย)์ 12,921 +3,000 +3,000 EK 24 

29 – 31  มนีาคม  2562 (วนัศุกร-์วนัอาทติย)์ 13,931 +3,000 +3,000 EK 24 

05 – 07 เมษายน 2562 (วนัศุกร-์วนัอาทติย)์ 13,931 +3,000 +3,000 EK 24 
  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  EEaassyy    DDuubbaaii  ......  แมนฮตัตนัแหง่ตแมนฮตัตนัแหง่ตะวนัออกกลางะวนัออกกลาง    

  ตะลยุตะลยุดนิแดนิแดนเนนิทราย ชมพระอาทติยต์กดนิดนเนนิทราย ชมพระอาทติยต์กดนิ  ……  กนิกนิบารบ์คีวิบารบ์คีวิ   

เปิดโลกทศันใ์หม ่“ดไูบ” ส ิง่มหศัจรรยท์ีม่นษุยส์รา้งขึน้ทา่มกลางทะเลทรายสทีอง 

เดนิทางโดยสายการบนิเอมเิรตแอรไ์ลน ์ น ัง่สบายๆ พรอ้มเสรฟิอาหารบนเครือ่ง 

*ปล.ไมม่รีาคาเด็กเนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ/ราคานีไ้มร่วมคา่วซีา่ 3,000 บาท,คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 

เอกสารยืน่วซี่า U.A.E.   หนา้พาสปอรต์ และรูปถา่ย(สแกน)หนา้ตรง 2 นิว้ (พืน้หลงัขาวหรอืฟ้าก็ได)้ 

 

 

วนัแรก สนามบนิสุวรรณภมู ิ– ดูไบ 

13.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ที ่4 ประตทูางเขา้ที ่9 เคานเ์ตอร ์T สายการ

บนิเอมเิรตแอรไ์ลน ์(EK) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวก   

  
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

16.00 น. ออกเดนิทางสู ่ดไูบ สหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์โดยสายการบนิเอมเิรตแอรไ์ลน ์ เทีย่วบนิที ่EK377 (บรกิารอาหาร

บนเครือ่ง) 

19.55 น. เดนิทางถงึ มหานครดไูบ (สหรฐัอาหรับเอมเิรตส)์ หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรับสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้  

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั FORTUNE KARAMA  HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

► มาถงึประเทศศวิไิลทัง้ท ีเชญิท่านเปิดประสบการณส์นุกสนานกบัการท่องเทีย่วดว้ยตวัเอง เดนิเลน่ชอ้ปป้ิงในเมอืง หรอื น่ัง 
 รถ Monorial อสิระท่องเทีย่วตามอธัยาศยั ......... ◄ 

  

 

 

 

 

http://bit.ly/2NMk5YE


วนัทีส่อง   OPTION ขึน้เฮลคิอปเตอร ์หรอื  OPTION ชมตกึ BURJ KHALIFA – JUMEIRAH BEACH – 

MADINAT  JUMEIRAH SOUK – BURJ AL ARAB ไฮไลท์ ทวัรต์ะลุยทะเลทราย+BBQ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 OPTION เปิดประสบการณ์ใหม ่ข ึน้เฮลคิอปเตอร ์ชมววิเมอืงดไูบ ท่านจะไดส้มัผัสกบัความ

แปลกใหม่ ตืน่ตาตืน่ใจทีไ่ม่เคยไดส้มัผัสทีไ่หนมากอ่น (คา่บรกิารไม่รวมในรายการ 

กรุณาตดิตอ่ทีห่ัวหนา้ทัวรค์ะ่) หรอื 

 OPTION ชมตกึ BURJ KHALIFA หนึง่ในฉากเสีย่งตายของพระเอก ทอม ครูซ ” จาก

ภาพยนตรเ์รือ่ง (Mission Impossible 4) ซึง่สงูถงึ 828 เมตร (ณ ปัจจุบันน้ี) มทีัง้หมด 

162 ชัน้ โดยลฟิทท์ีม่คีวามเร็ว 10 เมตร ตอ่ 1 วนิาท ีภายในตกึประกอบดว้ย อพาร์

ทเมนต ์โรงแรม ส านักงาน ภัตตาคารหรู (**หมายเหต*ุ* ไม่รวมคา่ขึน้ตกึ BURJ 

KHALIFA ท่านทีส่นใจจะขึน้ชมสามารถตดิตอ่ไดท้ีห่ัวหนา้ทัวร ์คา่ขึน้ชมประมาณ 100 

USD/ท่าน)  

  น าท่านชม ชายหาด JUMEIRAH BEACH ซึง่เป็นชายหาดตากอากาศที่

สวยงามยอดนยิมของดไูบ จากนัน้น าท่าน MADINAT JUMEIRAH SOUK 

ศนูยก์ารคา้สไตลอ์าหรับโบราณ ตัง้อยู่ตดิรมิทะเล ภายในตกแตง่สวยงาม

แบบอาหรับ และมรีา้นคา้ทันสมยัมากมายใหท้่านจับจ่ายซือ้ของบรเิวณรอบ

สรา้งเป็นสระน ้ามเีรอืท่องเทีย่วแบบเรอื GONDOLA ของอติาล ีจะน าท่าน

ชืน่ชมความสวยงามของภูมปิระเทศ และบรรยากาศรอบๆ อสิระใหท้่านเดนิ

เลน่ในบรเิวณพลาซา่ แวะถ่ายรูปกบัโรงแรม ตกึ เบริจ์ อลั อาหรับ BURJ AL 

ARAB โรงแรมสดุหรูระดบั 7 ดาว ทีส่วยและหรูหราทีส่ดุแห่งหนึง่ของโลก 

และมชีือ่เสยีงของตะวนัออกกลางทีทุ่กคนใฝ่ฝันทีจ่ะมโีอกาสเขา้ไปสมัผัส 

ตัง้อยู่รมิอา่วอาหรับเป็นทีพ่ักอาศยัของเศรษฐชีาวอาหรับ สถานทีน้ี่เป็นหนึง่

ในสญัลกัษณอ์นัส าคญัของประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตต ์ปัจจุบันเป็น

โรงแรมรูปทรงเรอืใบทีส่วยและหรหูราทีส่ดุระดบัโลกและมชีือ่เสยีงของ

ตะวนัออกกลางมคีวามสงู321 เมตรหรอื 1,050 ฟตุตัง้อยู่บนเกาะเทยีมทีถู่กถมขึน้ห่างจากแถบชายหาดจูเมร่าห ์

280 เมตร รมิอา่วเปอรเ์ซยีทีทุ่กคนใฝ่ฝันทีจ่ะมโีอกาสเขา้ไปสมัผัสซึง่เป็นทีพ่ักอาศยัของเศรษฐชีาวอาหรับการ

กอ่สรา้งของตกึเริม่ตน้กอ่สรา้งใน พ.ศ. 2537 แลว้เสร็จและเริม่เปิดใชง้านครัง้แรกเมือ่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2542

รูปทรงของตกึถูกสรา้งใหเ้หมอืนกบัใบเรอืของเรอืใบแบบชาวอาหรับ ซึง่ตวัตกึมเีสา 2 เสาแยกออกมาเป็นรูปตวั 

V ในขณะทีช่อ่งวา่งระหวา่งตวั V สว่นหนึง่ก็ปิดใหเ้ป็นหอ้งใหญ่ๆ และแบ่งออกเป็นชัน้ๆ สถาปนกิไดก้ลา่วว่า 

"สิง่กอ่สรา้งน้ีจะเป็นสญัลกัษณข์องเมอืงดไูบซึง่ก็เหมอืนกบั โอเปร่าเฮาสท์ีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงซดินีย ์หรอื

หอไอเฟลทีเ่ป็นสญัลกัษณข์องเมอืงปารสีและตกึบุรจญอ์ลั อาหรับก็ตอ้งการกลายเป็นสญัลกัษณข์องเมอืงดไูบ

ประเทศสหรฐัอาหรับเอมเิรตสเ์ชน่กนั"   

  น าท่านน่ังรถผ่านชม โครงการเดอะปาลม์ THE PALM ซึง่เป็นโครงการที่

อลงัการ สดุยอดโปรเจคสโ์ดยการถมทะเล ใหเ้ป็นเกาะเทยีมสรา้งเป็นรูปตน้

ปาลม์ 3 เกาะ บนเกาะมทีีพ่ักโรงแรม รสีอรท์ อพารต์เมนต ์รา้นคา้ ภัตตาคาร 

รวมทัง้ส านักงาน ตา่งๆนับวา่เป็นสิง่มหัศจรรยอ์นัดบั 8 ของโลก 

• ขาชอ้ปอ่านทางน้ี • ใครทีอ่ยากหาซือ้ของฝากใหค้นทางบา้น หรอืญาตผูิใ้หญ่  อนิทผาลมัอบแหง้ มหีลากหลายแบบ 

ทัง้แบบมอีลัมอนด ์สอดไสถ้ั่วพติาชโิอ แบบเคลอืบชอคโกแลตก็มใีหเ้ลอืกสรร หรอืถา้อยากไดอ้นิทผาลมั

ระดบัไฮเอนด ์เราจะพาท่านไปซือ้ในรา้นทีเ่จา้ผูค้รองนครรัฐ(ชคี)ตอ้งมาซือ้ทีร่า้นน้ีเท่านัน้ รับรองท่านจะไม่

ผดิหวงั หรอื ชาราณี สดุยอดชาแห่งยุค นอกจากนัน้ยังม ีซฟิฟร่อน สมุนไพรทีผ่่านการวจิยัวา่มสีารตอ่ตา้นอนุมูล

อสิระ ชะลอวยั และตอ่ตา้นมะเร็งไดอ้กีดว้ย หากใครทีช่ ืน่ชอบของแตง่บา้น อลาดนิสไตล ์ทีม่มีากมายละลานตา

ไปดว้ย ตะเกยีงแกว้ โคมไฟ แจกนั พรมสวยๆสไตลอ์าหรับ   

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

 ไฮไลท ์ น าท่านเดนิทางเขา้สูแ่คมป์ สนุกสนาน ทวัรต์ะลุยทะเลทราย ท่านจะสนุกกบัการน่ังรถตะลยุไปเนนิทราย 

สดุตืน่เตน้พรอ้มชมพระอาทติยต์กดนิ หลงัจากนัน้น าท่านเขา้สูแ่คม้ป้ิงกลางทะเลทราย โดยภายในมกีจิกรรม

ตา่งๆใหทุ้กท่านร่วมสนุก อาทเิชน่ Henna Tattoo (ทดลองศลิปะการเพนทล์วดลายบนผวิ แบบฉบับชาว

อาหรับ), SHI SHA(เครือ่งสบูบารากู ่แบบฉบับของชาวอาหรับกลิน่ผลไม,้ GALA BAYA ใหท้่านแตง่กาย

พืน้เมอืงแบบชาวอาหรับ ถ่ายรูปเก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึฟร ีไมอ่ัน้ชมิชาอาหรับ, ผลไมต้ามฤดกูาล, กาแฟ, น ้าอดัลม, 

น ้าดืม่, การขีอ่ฐู  

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ แคม้ป้ิงกลางทะเลทราย สไตลบ์ารบ์คีวิ ดืม่ด า่บรรยากาศสดุคลาสสคิ  



 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั FORTUNE KARAMA  HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม ดูไบ – สนามบนิสุวรรณภมู ิ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   จากนัน้น าท่านเดนิทางสูส่นามบนิดไูบ 
หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพือ่ท าการเชค็อนิกอ่นขึน้เครือ่งประมาณ 2-3 ชม.เพือ่หลกีเลีย่งสถานการณฉุ์กเฉนิทีอ่าจ

เกดิข ึน้ เชน่ สภาพการจราจรทีค่ับคั่ง,สภาพอากาศและอืน่ๆ โดยมตีัวแทนบรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถ)เป็นผู ้

พจิารณาและบรหิารเวลาอยา่งเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทกุกรณีหากลกูคา้ไมส่ามารถขึน้เครือ่งกลับตามวันและ

เวลาเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทัวร.์ 

11.45 น. ออกเดนิทางสู ่ กรงุเทพฯ  โดยสายการบนิเอมเิรตแอรไ์ลน ์ เทีย่วบนิที ่EK370 (บรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

20.50 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิพรอ้มความประทับใจ............   
 

บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์: รายการทัวรท์อ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอนัเนื่องจากสภาวะอากาศ,

การจราจร,การเมอืง,สายการบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศหรอืกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยมตีัวแทน

บรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถของแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาพการจราจร,

การตรวจคนเขา้เมอืงหรอืสาเหตอุืน่ทีไ่มไ่ดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยและประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็น

ส าคัญ...กรณุาอา่นรายการและเง ือ่นไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นท าการจองทวัรห์รอืช าระเงนิ จากนัน้จะถอืวา่ลกูคา้รับทราบตาม

ขอ้ก าหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ และขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบกรณีมตีั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศเนือ่งจากเหตไุฟลทบ์นิ

ตามรายการถูกยกเลกิหรอืสาเหตอุนัเนื่องจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมอืงจากสายการบนิ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบทกุกรณ.ี 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2ทา่น/หอ้ง) หอ้งพัก 3 จะเสยีเพิม่ 3,000 ครับ 
 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
 คา่เบีย้ประกันอบัุตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซักรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะ
ตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนียมในกรณทีีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนด (โหลดใตท้อ้งเครือ่งไมเ่กนิ 20 กโิลกรัม และถอืขึน้
เครือ่งไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม) หรอืสัมภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน  

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่ทปิมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ  (ช าระทีส่นามบนิ ณ วนัเดนิทาง) 

× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

× คา่วซีา่ทา่นละ 3,000 บาท ส าหรบัคนไทยเทา่น ัน้ (ตา่งชาต ิหรอืหญงิขา้มเพศ โปรดแจง้ในวนัจองทวัร)์  

      เอกสารยืน่วซีา่ U.A.E.   หนา้พาสปอรต์ และรูปถา่ย(สแกน)หนา้ ตรง   

      2 น ิว้ (พืน้หลงัขาวหรอืฟ้า)  
× ภาษมีลูคา่เพิม่ 7 % และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3 % 
 
เดนิทางขึน้ต า่ 20 ทา่น หากต า่กวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุ ทา่น

ยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการ
เดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและ เลือ่น
การเดนิทางไปในวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  

 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 จา่ยยอดเต็มเทา่น ัน้ ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 2 วัน  กรณีลกูคา้ท าการจอง

กอ่นวันเดนิทางภายใน 30 วัน  

 หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่



 หากช าระไมค่รบตามจ านวนและ/หรอืวันทีก่ าหนด บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวทั้ง้หมดนี้แลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทาง

ทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอ

สงวนสทิธ ิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋

เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 
 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต า่ 2 หนา้ หากไม่
ม่ันใจโปรดสอบถาม 

 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง :   

โปรดศกึษาโปรแกรมใหล้ะเอยีดทกุบรรทดักอ่นท าการโอนเงนิ ราคาพเิศษไมส่ามารถยกเลกิหรอืเลือ่นใดๆท ัง้ส ิน้ 

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิไดท้กุกรณี  
และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง 
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิาร
รายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณใีดๆ ทัง้ส ิน้  

 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร่้วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการ

เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่ว

หรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับ
ประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่าง
บรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และ
อืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิ
มัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ และ
เวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ
ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ อบัุตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ 
ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิัยอืน่ เป็นตน้ เนื่องจากอยูน่อกเหนือการควบคมุ 

7. อัตราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ
ปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ ในกรณทีีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่
ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจ
ของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  

 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวข ึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภัุณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ช ิน้ และรวมกนัทกุช ิน้ไมเ่กนิ 

1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุ
เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้ส ิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจภัุณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณก์ฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใต ้
ทอ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  


