
  

 

 
 

รหสัโปรแกรม : 12180 (กรุณาแจง้รหัสโปรแกรมทุกครัง้ทีส่อบถาม) 

UAE Dubai - Abu Dhabi  
4 Days 3 Nights 

ถ่ายรปูตึกเรือใบ Burj Al Arub ณ หาดจไูมล่า ช้อปป้ิงดไูบมอลล ์ 
ถ่ายรปูตึกเบิรจ์ คาลิฟา ชมแกรนดม์อส อาบดูาบี ตลาดสไปซแ์ละตลาดทอง 

 

 
 

พิเศษ!! นัง่รถ 4WD ทวัรท์ะเลทราย ดินเนอรมื์อ้ค า่พร้อมชมโชวพื์น้เมือง 
 
 



  

 

วนัแรก  สนามบินสวุรรณภมิู –  ดไูบ  
13.00 น.    คณะพร้อมกนั ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประต ู2 แถว T สาย

การบนิเอมเิรตส ์(EK) เจา้หน้าทีใ่หก้ารตอ้นรบัพรอ้มบรกิารตดิป้ายชื่อพรอ้มรบิบิน้ใหก้บักระเป๋าทุกท่าน 

  
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

16.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK377 
(บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ) 

19.55 น.    เดนิทางถงึ ดูไบ (Dubai) ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบร้อยแล้วกเ็ดนิทางเขา้สู่ตวัเมอืงดไูบ รฐัทีใ่หญ่
ทีสุ่ดแห่งหนึ่งในสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์ หนึ่งในเมอืงตะวนัออกกลางทีร่ ่ารวยไปดว้ยทรพัยากรน ้ามนัดบิและ
แร่ทองค า มกีารถมทะเลเพื่อสร้างแผ่นดนิใหม่เพิม่เขา้มา ดูไบเป็นเมอืงท่าที่ส าคญัของโลกทีม่กีารเตบิโต
อยา่งรวดเรว็ในทุกด้านจนเป็นทีส่นอกสนใจของนักธุรกจิจากทัว่โลกในการเขา้มาร่วมลงทุนท าธุรกจิ มกีาร
พัฒนาดินแดนเดิมที่เคยเป็นทะเลทรายให้กลายเป็นศูนย์กลางแห่งธุรกิจการค้า ศูนย์กลางแห่ง
อสงัหาริมทรพัย์ และมีการท าธุรกิจน ้ามนัเป็นสินค้าส่งออกที่ส าคญัที่สุด ควบคู่กบัอญัมณี เพชรพลอย 
ทองค า โลหะ หรอืแมก้ระทัง่ผลไมอ้ยา่งอนิทผาลมั 

เยน็          บริการอาหารกล่อง  
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม Ibis Dubai Deira City Centre หรือระดบัเดียวกนั 
 
 
 
 
 
 
 

http://bit.ly/2NMk5YE


  

 

วนัท่ีสอง ดูไบ –  ถ่ายภาพตึกเรือใบ   Burj Al Arab  - Jumeirah Beach  –  Atlantis the Palm –  ช้อปป้ิง
Jewelryshop - ตลาดเครื่องเทศ และตลาดทอง - นัง่รถ 4WD ตะลุยทะเลทราย – ดินเนอร์มื้อค ่า
พร้อมชมโชวพื์้นเมืองเช้า        

เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าทุกท่านเดนิทางสู่ หาดจไูมร่า (Jumeriah Beach)  พาทุกท่านถ่ายรูปบรเิวณหาดจูไมร่า ชายหาดที่มี
ความสวยงามตดิอนัดบัโลก และเป็นสถานที่ตากอากาศยอดนิยมแห่งหนึ่งของชาวดูไบบรเิวณชายฝัง่อ่าว
เปอร์เซยี หาดจูไมร่าสวยงามด้วยทรายขาวละเอยีด น ้าทะเลใสราวกบักระจก และเป็นอกีพื้นที่หนึ่งที่เป็น
ศูนย์รวมของย่านที่อยู่อาศัยของบรรดามหาเศรษฐีอาหรับ
ทัง้หลาย ถ่ายภาพด้านนอกตึกเรือใบ เบิรจ์ อลั อาหรบั (Burj 
Al Arab) โรงแรมสุดหรูระดบั 7 ดาว ครองระดบัความสูงของ
อาคารถึง 321 เมตร และเมื่อมที าเลอยู่รมิชายหาดกย็ิง่โดดเด่น
เหน็ชดัตัง้แต่ในระยะไกล อาคารเบริ์จ อลั อาหรบั สร้างขึน้ตัง้แต่ 
พ.ศ. 2537 และมาสรา้งเสรจ็จนเปิดใหบ้รกิารหลงัจากนัน้อกี 5 ปี
ซึง่กต็รงกบัวนัที ่1 ธนัวาคม พ.ศ. 2542 เอกลกัษณ์ทีจ่ดจ าไดง้่าย
ทีสุ่ดส าหรบัเบริ์จ อลั อาหรบักค็อืการทีต่วัอาคารถูกออกแบบให้มรีปูร่างคล้ายกบั “เรือเดา” (Dhow) เรอื
เก่าแก่ทีช่าวอาหรบัใช้กนัมายาวนาน ไม่ใช่จะอลงัการยิง่ใหญ่แค่ภายนอก เบริจ์ อลั อาหรบัไดช้ื่อวา่เป็นหนึ่ง
ในโรงแรมทีแ่พงทีสุ่ดในโลกอกีด้วย  จากนัน้น าท่านเดินทางต่อไปยงั เดอะปาล์ม ไอสแ์ลนด์ (The Palm 

Island) โครงการใหญ่ยกัษ์ทีเ่กดิขึน้จากการถมทะเลให้กลายเป็น
แผ่นดนิขึน้มา แต่สรา้งสรรคใ์หแ้นวการถมพืน้ทีน่ัน้เป็นเกาะเทยีม
รปูต้นปาลม์ มที ัง้หมด 3 เกาะ ได้แก่ เดอะปาล์ม จูไมราห์ (The 
Palm Jumeirah) เดอะปาล์ม ไดราห์ (The Palm Deira) และ 
เดอะปาล์ม จเีบลอาล ี(The Palm Jebel Ali) จากนัน้กเ็นรมติให้
บนเกาะทัง้สามเป็นที่ตัง้ของนานาสถานทีเ่พื่อให้เป็นทัง้ตวัดงึดูด
นักลงทุนท าธุรกิจและช่วยส่งเสรมิภาคการท่องเที่ยวของเมือง 

สิง่ก่อสร้างที่เกิดขึ้นจงึประกอบไปด้วยโรงแรมหรู รีสอร์ท คอนโดมิเนียม อพาร์ตเมนท์ บรรดาร้านค้า
รา้นอาหารต่างๆ และยงัมอีาคารส านกังานของหน่วยงานเอกชนทัง้หลาย ท าใหเ้ดอะปาลม์ ไอสแ์ลนดเ์หมอืน
เป็นเมอืงใหม่ที่ว่ากนัว่าแทบจะเป็นสิง่มหศัจรรยข์องโลกอกีชิ้นหนึ่งได้เลยด้วยซ ้า โดยเฉพาะการชมเดอะ
ปาลม์ ไอส์แลนดจ์ากมุมสงูหรอืจากภาพถ่ายกลางอากาศจะยิง่เหน็ชดัถึงความอลงัการในการสรา้งแผ่นดนิ
ใหม่ครัง้นี้  จากนัน้น าท่าน เดนิทางสู่ ตลาดเครื่องเทศ (Gold & Spicy Souk) หากใครชอบกลิน่หอมๆ 
ของเครื่องเทศจากทัว่โลกกจ็ะสุขใจเมื่อไดเ้ดนิเทีย่วในยา่นนี้ เพราะกลิน่หอมจากเครื่องเทศหลากหลายชนิด
จะฟุ้งกระจายอยู่ท ัว่ตลาด และส่วนใหญ่จะเป็นพวกเครื่องหอม เช่น กานพลู กระวาน อบเชย มเีปลอืกไม้
ส าหรบัปรุงยา ถัว่และธญัพืชหลากชนิดรวมถึงเครื่องเทศท้องถิ่นอีกมากมาย แต่ส าหรบัผู้ที่ไม่ได้ชอบ
เดนิตลาดมากนักและมกัจะหนักไปทางการชมงานศลิป์ขอแนะน าให้ไปเดนิเล่นในย่านเก่าแก่อกีแห่งหนึ่ง  
และตลาดทอง (Gold Souk) ตลาดคา้ทองค าทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก พบกบัอลงัการแห่งความเหลอืงอร่ามของ
ทองค าที่มอียู่มากมายสมกบัความเป็นที่สุดในโลก ในตลาดแห่งนี้มรี้านค้าทองนบัไดเ้ป็นจ านวนรอ้ยร้าน มี
ทองค าแท่งและทองค ารปูพรรณมากมายหลายแบบใหเ้ลอืกชมเลอืกซือ้กนัไม่หวาดไม่ไหว มากมายไปดว้ย
ดไีซน์แปลกตาต่างไปจากที่เคยเหน็ในบา้นเรา และนอกจากทองค าแล้วกย็งัมเีครื่องประดบัชนิดอื่นๆ ทัง้อญั
มณีน ้างาม เพชรพลอย ไขมุ่กแทอ้กีมากมาย มใีหเ้ลอืกซือ้และชมกนัอยา่งจุใจ น าทุกท่านช้อปป้ิงสินค้า  



  

 

จิวเวลรี่ เครื่องประดบั น ้าหอม และเสื้อผ้าพื้นเมืองของชาวอาราเบีย ในดไูบ  
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าทุกท่านกลบัที่พกัเตรียมความพร้อมในการเดินทางไปทวัร์
ทะเลทราย ***หมายเหตุ ท่านท่ีเมารถ กรณุาทานยาแก้เมา
ล่วงหน้าอย่างน้อยครึ่งชัว่โมง หรือควรแจ้งหวัหน้าทวัรใ์ห้
ทราบก่อนไปทวัร*์** น าท่านขึน้รถ 4WD (รถขบัเคลื่อน 4 ล้อ) 
เดนิทางไปทวัร์ทะเลทราย (Dune Safari & BBQ Dinner) ท่าน
จะได้สนุกสนานและตื่นเตน้ไปกบัประสบการณ์อนัแปลกใหม่ ท้า
ทายความกล้าสุดๆ และยงัน่าจะถูกใจผู้ทีช่อบความผาดโผนชวน

หวาดเสยีว เพราะรถจะพาเราผ่านเขา้ไปยงัทะเลทรายที่มที ัง้เนินทรายและแอ่งทราย เมื่อรถเคลื่อนไปกจ็ะ
พบกบัพื้นที่ท ัง้สูงและต ่า ลาดเอยีงจนตวัเกรง็ รถ 1 คนัจุผู้โดยสารได้ 6 คน  เป็นอกีกจิกรรมทีส่นุกตื่นเต้น
และเรา้ใจมากทเีดยีว 

เยน็ รบัประทานอาหารค า่ ณ แคมป์กระโจมแบบอาหรบั ดื่มด ่าบรรยากาศสุดโรแมนตกิของพระอาทติยต์ก
ดนิที่แสนสวยงาม สมัผสัชวีติแบบชาวพื้นเมอืง เบดูอิน อาท ิพกัผ่อนในกระโจมสไตล์อาหรบัแท้ๆ พร้อม
ดว้ยกจิกรรมอกีมากมายใหไ้ดส้นุกกนั เช่น สนุกสนานกบัการขีอ่ฐู ทดลอง Henna Tattoo ลงบนผวิกายดว้ย
ศลิปะการเพนทต์ามแบบฉบบัชาวอาหรบั หรอืจะลองสบูบารากกูลิน่ผลไม ้(Shi Sha) สไตล์อาหรบักไ็ด ้ยงัมี
เครื่องแต่งกายพื้นเมอืงอาหรบัให้ได้ลองใส่เพื่อให้เขา้บรรยากาศอย่างที่สุด พร้อมกบัอาหารมื้อเยน็เป็น
บุฟเฟตบ์าบคีวิกลางทะเลทรายทีจ่ะไดช้มการแสดงระบ าหน้าทอ้ง (Belly Dance) อกีหนึ่งในศลิปะการร่ายร า
ขึน้ชื่อในแถบอาหรบัทีท่ ัง้สวยงามและสนุกสนาน  
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม Ibis Dubai Deira City Centre หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีสาม ดูไบ – อาบูดาบี - แกรนด์มอส – ช้อปป้ิงร้านเครื่องหนัง - ตึกเบิรต์ คาลิฟา - Dubai mall - ช้อปป้ิง
ร้านอินทผาลมั 

เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าทุกท่านเดนิทางสู่ อาบดูาบี (Abu Dhabi) เมอืงหลวงของสหรฐั
อาหรบัเอมเิรตส์ และยงัเป็นเมืองที่รวยที่สุดในโลกจากการที่เป็น
เจา้ของแหล่งน ้ามนัดบิมากมาย ในขณะทีป่ระชากรในอาบดูาบต่ีางก็
มสีนิทรพัย์ส่วนตวักว่า 10 ล้านดอลลาร์สหรฐัต่อคน อาบูดาบีเป็น
เมอืงทีย่งัเกบ็ความดัง้เดมิในรปูแบบของอาหรบัไวไ้ด้มากที่สุด หาก
เขา้มาเทีย่วชมในอาบูดาบอีาจจะใหค้วามรูส้กึต่างไปจากดไูบทีก่ าลงั
พฒันาจนโตวนัโตคนืและทนัสมยัอย่างที่สุด แต่อกีส่วนหนึ่งอาบูดาบไีดถู้กสร้างใหค้งความเป็นธรรมชาตคิู่
กนักบัอ่าวเปอร์เซยี ท าให้เมืองหลวงแห่งนี้ได้รบัฉายาว่าเป็น “Garden of Gulf” จากการเป็นสวรรค์แห่ง
ธรรมชาต ิสวรรคแ์ห่งความเขยีวขจทีีส่ามารถเอาชนะธรรมชาตแิห่งทะเลทรายทีร่อ้นระอุได ้
น าท่านเขา้ชม แกรนด์มสัยิด (Sheikh Zayed bin Sultan al Nahyan Grand Mosque) สุเหร่าที่งดงาม
ทีสุ่ดของ U.A.E. มคีวามใหญ่โตเป็นอนัดบั 3 ของโลก ความงดงามของแกรนดม์สัยดินัน้ปรากฏใหเ้หน็ทัง้ใน
กลางวนัและกลางคืน บนลานกว้างเราจะมองเห็นมสัยดิยิง่ใหญ่ตัง้ตระหง่าน ตวัอาคารมสัยดิได้รบัการ
ออกแบบและก่อสรา้งอยา่งประณีตดว้ยวสัดุทีถู่กน าเขา้มาจากนานาประเทศ เราจะเหน็ไดช้ดัว่างดงามอยา่ง
ทีสุ่ดกเ็มื่อได้เขา้ไปใกล้และไดม้โีอกาสเขา้ไปภายในมสัยดิที่ได้รบัการตกแต่งอย่างหรูหราดว้ยศลิปะมุสลมิ
แท้ๆ  โดยเฉพาะโคมไฟในโถงใหญ่ยิง่อลงัการเพราะถือเป็นโคมไฟระยา้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและมรีาคาสูงถึง 



  

 

30 ลา้นดอลลาหส์หรฐั แกรนดม์สัยดิเป็นศาสนสถานประจ าอาบดูาบทีีใ่ชร้ะยะเวลาในการก่อสรา้งนานถงึ 10 
ปี นอกเหนือจากการเขา้ชมความยิง่ใหญ่ของแกรนด์มสัยดิแลว้ ผู้ทีเ่ขา้มาทีน่ี่มกัมจีุดประสงค์ในการเขา้ชม 
“พรมท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก” ซึ่งเป็นพรมทีน่ าเขา้จากเยอรมนี พรมผนืนี้ไม่ธรรมดาและไม่เหมอืนพรมที่ใดใน
โลก เพราะท าขึน้จากทองค าและทองแดงเป็นผนืใหญ่ขนาด 5,627 ตารางเมตร  
***การเท่ียวชมมสัยิด ต้องแต่งกายให้สภุาพเรียบร้อย ห้ามสวมกางเกงขาสัน้หรือเสื้อกล้าม ทัง้ผู้ชาย
และผู้หญิง โดยเฉพาะผู้หญิงต้องสวมใส่เสื้อผ้าท่ีมีความยาวคลุมถึงระดบัข้อมือและข้อเท้า ปกปิด
ไหล่และทรวงอกให้มิดชิด ผู้หญิงจะต้องมีผ้าคลมุผม และต้องถอดรองเท้าก่อนเข้ามสัยิด***  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 น าท่านเลือกซ้ือสินค้า เครื่องหนัง สไตลช์าวอาราเบีย จากนัน้น าท่านเดนิทางกลบัสู่ ดไูบ น าท่านถ่ายรปู

กบั ตึกเบิรจ์ คาลิฟา (Burj Khalifa) หรอืชื่อเดมิคือ “เบิรจ์ ดูไบ” (Burj Dubai) อาคารที่ร ัง้ต าแหน่งสูง
ที่สุดในโลกด้วยระดับความสูง 828 เมตร มี 162 ชัน้ และเป็น
สิ่งก่อสร้างแห่งโลกยุคปัจจุบันที่ก าลังจะกลายมาเป็นอีกหนึ่ ง
สญัลกัษณ์ของดูไบ กบัรูปลกัษณ์ราวแท่งผลึกของตวัอาคารที่โดด
เด่นด้วยการออกแบบ ดงึดดูให้ทุกสายตาใหจ้บัจ้องมายงัอาคารหลงั
นี้เป็นจุดเดยีว ส่วนดา้นหน้าอาคารเบริจ์ คาลฟิาจะมนี ้าพุทีส่งูทีสุ่ดใน
โลกและยงัใช้งบประมาณในการก่อสรา้งสูงสุดอกีดว้ย น ้าพุแห่งนี้ชื่อ

ว่า น ้าพุดูไบ (Dubai Fountain) จากนัน้น าท่านสู่ ดูไบ มอลล์ (Dubai Mall) หนึ่งในแหล่งช้อปป้ิงขนาด
ใหญ่ทีสุ่ดอกีแห่งหนึ่งของโลก เป็นศนูยก์ลางที่รวบรวมเอาแบรนด์แฟชัน่มาไวใ้นที่เดยีวทีม่ากทีสุ่ด ให้ท่าน
ไดเ้ดนิชมและเลอืกซือ้สนิคา้มากมายจากทัว่ทุกมุมโลก และนอกจากรา้นคา้มากมายในหา้งสรรพสนิคา้แห่งนี้
ทีน่่าดงึดูดมากแล้วนัน้ ตูป้ลาขนาดใหญ่ ความกวา้งนัน้มากกวา่คนสบิคนยนืเรยีงกนั เหมอืนยกอควอเรยีม
มาตัง้ไวก้ลางห้างสรรพสนิคา้กเ็ป็นอกีหนึ่งจุดที่ไม่ควรพลาดชมพร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลกึ  หลงัจากนัน้น า
ท่านเลือกซ้ืออินทผาลมั สินค้าพื้นเมืองขึ้นช่ือของดไูบ มใีหเ้ลอืกหลายแบบทัง้ อนิทผาลมัสด อนิทผาลมั
แหง้ ทัง้แบบมอีลัมอนดส์อดไสแ้ละเคลอืบชอ็คโกแลต 

เยน็ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม Ibis Dubai Deira City Centre หรือระดบัเดียวกนั 
 
 
 

วนัท่ีส่ี ดไูบ - สวุรรณภมิู 
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิ 
11.45 น. ออกเดนิทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบนิเอมเิรตส์ เที่ยวบนิที ่EK370 (บรกิารอาหารและเครื่องดื่ม

บนเครื่องบนิ)อสโคว ์- กรงุเทพฯ 
20.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 
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อตัราค่าบริการ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

พกัเดีย่ว เพิม่ท่านละ 3,000 บาท 
 
 
 

อตัราน้ีรวม 

✓ ค่าธรรมเนียมในการขอวซี่า 

✓ ค่าตัว๋เครื่องบนิชัน้ทศันาจรไป-กลบั โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

✓ ค่าทีพ่กัระดบัมาตรฐาน (หอ้งละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่ารถปรบัอากาศ และบรกิารน าเทีย่วตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าเขา้ชมสถานที ่และค่าธรรมเนียมตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าประกนัภยัในการเดนิทาง 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 
 
 

อตัราน้ีไม่รวม 

✗  ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีต้องการใบเสรจ็ (เฉพาะในกรณีกรุป๊เหมาหรือตดักรุ๊ป
เท่านัน้) 

✗ค่าทิปไกดท้์องถ่ินท่านละ  3 usd /คน/วนั และคนขบัรถท้องถ่ิน ท่านละ 2 usd / คน / วนั  

✗ค่าทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย ขัน้ต า่ 100 บาท / วนั / คน (100 * 4 วนั) 

✗  ค่าน ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินก าหนดให้ 30 กิโลกรมัต่อหน่ึงคน 

✗  ค่าใช้จ่ายส่วนตวัต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศพัท์ ค่าซกัรีด และค่าเครื่องด่ืมในห้องพกั 
 
 

วนัเดนิทาง   ราคา 

มีนาคม 

1 – 4 มีนาคม 
9 – 12 มีนาคม 
14 – 17 มีนาคม 
28 – 31 มีนาคม 19,900 

เมษายน 
4 – 7 เมษายน 
5 – 8 เมษายน  

เมษายน 10 – 13 เมษายน 24,900 



  

 

เงื่อนไขในการจองทวัร ์
1. ส าหรบัการจอง กรุณาช าระเงนิมดัจ าท่านละ 10,000 บาท (หลงัจองภายใน 24 ชัว่โมง) พรอ้มส าเนาหนงัสอืเดนิทาง 
2. ช าระยอดทัง้หมดก่อนการเดนิทางไม่น้อยกวา่ 30 วนั 
3. หากไม่ช าระค่าใชจ้่ายภายในก าหนด ทางบรษิทัจะถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัิ 
การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์
1.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 45 วนัขึน้ไป คนืมดัจ าทัง้หมด 
2.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป เกบ็ค่าใชจ้่ายเบือ้งตน้ 5,000 บาท 
3.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 25-30 วนั เกบ็เงนิมดัจ าทัง้หมด 
4.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-25 วนั เกบ็ค่าใชจ้่าย 50% ของราคาค่าทวัรท์ ัง้หมด 
5.ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกวา่ 15 วนั ขอเกบ็ค่าใชจ้่าย 100% ของราคาค่าทวัรท์ ัง้หมด 
 
หมายเหต ุ
1. บรษิทัขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทีผู่เ้ดนิไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบรษิทัยนิดคีนืเงนิโดยหกั

เฉพาะค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ 

2. บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ ี่จะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการ เมื่อเกดิเหตุจ าเป็นสุดวิสยั และไม่รบัผดิชอบใดๆ ใน

กรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รบับาดเจ็บที่นอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทวัร์ เช่นภยัธรรมชาติ ปัญหา

การเมอืง เป็นตน้ 

3. เนื่องจากรายการทวัร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิก์ารใช้บริการใดๆ หรอืถูกปฏิเสธการเข้า

ประเทศไม่วา่กรณีใดๆ กต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทุกกรณี 

4. เมื่อท่านได้ช าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมดไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทั

จะถอืวา่ท่านรบัทราบและยอบรบัเงื่อนไขต่างๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

เอกสารท่ีต้องใช้ในการย่ืนวีซ่า 
1. พาสปอรต์ทีย่งัไม่หมดอาย ุและมอีายไุม่ต่าํกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัทีเ่ดนิทางกลบัเขา้สู่ประเทศ หากมพีาสปอรต์เล่ม
เก่า ไม่วา่จะเคยมวีซี่าในกลุม่เชงเกน้หรอืไม่กต็ามควรน าไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมตัวิซี่า 
2. รปูถ่ายสขีนาด 2 นิ้ว (แบบหน้าใหญ่) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. จ านวน 2 ใบ (ฉากหลงัเป็นสขีาวเท่านัน้และมอีายุ
ไม่เกนิ 6 เดอืน) 


