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 RIO DE JANEIRO...เมอืงแหง่แสงส ีเสยีงเพลง และความรืน่เรงิ  
ขึน้กระเชา้ชมววิ สดุยอดสิง่มหศัจรรยข์องโลก พระเยซูครสิต ์

::: DUBAI…ทีส่ดุแหง่ความม ัง่ค ัง่ ล า้สมยั ตกึสูงระฟ้า สวรรคข์องนกัชอ้ป ::: 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 

30 พย. – 6 ธ.ค. 61 99,899.- 25,000.- 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ // ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ 3,000 บาท/ทา่น/ทรปิ 
      ไมร่วมคา่วซีา่ 4,000 บาท/ทา่น 
 

วนัที ่1       สนามบนิสวุรรณภมู ิ 

22.00 น. พรอ้มคณะทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิประตู T เคานเ์ตอร ์9  สายการบนิเอมเิรตส ์เจา้หนา้ทีค่อยอ านวย

ความสะดวก ในเรือ่งสมัภาระและการเชค็อนิ   
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บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

วนัที ่2       สนามบนิสวุรรณภมู ิ– รโิอ เด จาเนโร – อสิระเดนิเลน่ยา่นโคปาคาบานา่ 

01.05 น. ออกเดนิทางสูร่โิอ เด จาเนโร โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 385/247  

01.35-05.00/07.10-15.50 ******* บนิขา้มเสน้แบง่เขตเวลาสากล ******* 

15.50 น. เดนิทางถงึสนามบนิรโิอ เด จาเนโร  ประเทศบราซลิ ร ิหรอืเมอืงรโิอ สรา้งขึน้บรเิวณปากอา่ว กัวนาบา

นา ความหมายในภาษาโปรตุเกสว่า "แมน่ ้าเดอืนมกราคม" รูจั้กกันในชือ่ว่า รโีอ (Rio) เป็นเมอืงหลวง

ของรัฐรโีอเดจาเนโรในประเทศบราซลิ รโีอเดจาเนโร ไดช้ือ่วา่เป็นหนึง่ในเมอืงทีง่ดงามทีส่ดุแห่งหนึง่ใน

โลก และเป็นทีรู่จ้ักในดา้นการทอ่งเทีย่ว หลังจากผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรเรยีบรอ้ย

แลว้  

ผ่านชมสนามฟุตบอลมาราคานา (MARACANA STADIUM) อดตีเคยเป็นสนามฟตุบอลทีใ่หญ่ที่สดุในโลก 

เมือ่สรา้งในตอนแรกสามารถจผุูช้มไดม้ากถงึ 180,000 คน แตเ่มือ่ปรับปรงุสนามใหมแ่ลว้ก็ลดขนาดลงมาจุ

คนไดเ้พยีง 73,916 คน แตห่ากรวมทีย่นืดว้ยแลว้จะสามารถจุคนไดถ้งึ 103,022 คน เลยทเีดยีว สนามแห่ง

นี้ยังเคยใชเ้ป็นสถานทีแ่ข่งขันฟตุบอลโลกรอบชงิชนะเลศิในปี ค.ศ.1950 นัดทีบ่ราซลิแพอ้รุุกวัยไปใน

บา้นของตัวเอง และก าลังจะถกูใชเ้ป็นสนามหนึง่ในการแขง่ขนัฟตุบอลโลกปี 2014 และทีส่ าคัญคอื จะใช ้

เป็นสถานทีจั่ดพธิเีปิด พธิปิีด และฟตุบอลรอบชงิชนะเลศิในกฬีาโอลมิปิกปี 2016 อกีดว้ย 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

หากทา่นรกัอสิระในยามค า่คนื • แนะน า •  ใหอ้อกไปใชช้วีติอสิระอยา่งสนุกสนานไดท้ีช่ายหาด 

Copacabana หาดที่มชี ือ่เสยีงตดิอันดับโลก เป็นที่ยอดนิยมและมีสสีันที่สุดในบราซลิ เต็มไปดว้ย

รา้นอาหาร ผับ บาร ์เครือ่งดืม่ ความสนุกสนานทีท่า่นจะไดล้ิม้รสอกีแงม่มุ นอกจากนัน้ยงัมหีา้งเดนิเลน่ให ้

ทา่นสนุกกบัการชอ้ปป้ิงไดอ้กีดว้ย 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั RIO COPA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่3        ไฮไลท ์ รปูปัน้ยกัษ ์1 ใน 7 ส ิง่มหศัจรรยข์องโลก ออ้มกอดพระเยซู 

                  น ัง่กระเชา้ขึน้ยอดเขาชูการโ์ลฟ  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

เดนิทางสู ่ภเูขาคอรโ์ควาโด  ไฮไลท ์ รูปปั้นยกัษพ์ระเยซูครสิต ์รูปปั้นไดร้บัยกยอ่งให้

เป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก ทีโ่ปรดใหพ้น้บาป มคีวามสงู 30 เมตร ก าลังมองขา้มเมอืง Rio de 

http://bit.ly/2NMk5YE
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Janeiro หนึ่งในรูปปั้นสูงที่สุดในโลก รูปปั้นแสดงพระเยซูยืนยื่นแขนออกมาตอ้นรับเป็นหนึ่งของ

สญัลักษณ์ทีม่ชี ือ่เสยีงมากของเมอืงนี ้พัฒนาโดยวศิวกร Heitor da Silva Costa และองคก์รสรา้งขึน้ในปี 

1921 โครงการท าเกอืบ 5 ปีจงึเสร็จ รูปปั้นอยูบ่นภเูขา Corcovado (ภเูขา Hunchback ) ตัง้ในอทุยาน

แหง่ชาต ิTijuca นักทอ่งเทีย่วสามารถเขา้ไปฐานของรปูปั้น ซึง่สงู 709 m (2,326 ฟตุ) สามารถมองเห็น

ทวิทัศนข์องภเูขา Sugar Loaf กลางเมอืง Rio de Janeiro และชายหาดไดอ้ยา่งสวยงาม  

• OPTION •  เปิดประสบการณ์ใหม ่ข ึน้เฮลคิอปเตอร ์ใหท้า่นถา่ยรปูรปูปัน้พระเยซูครสิตใ์น

มมุสูง ทีแ่ตกตา่งออกไป ทา่นจะไดส้มัผสักบัความแปลกใหม ่ตืน่ตาตืน่ใจทีไ่มเ่คยได้

สมัผสัทีไ่หนมากอ่น (คา่บรกิารไมร่วมในรายการ กรณุาตดิตอ่ทีห่วัหนา้ทวัรค์ะ่) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าท่าน • ขึน้เคเบิล้คาร ์สูย่อดเขาชูการโ์ลฟ  •  (Sugar Loaf  Mountain) เป็นยอดเขาทีต่ัง้อยู่

ไมไ่กลจากชายหาดเลือ่งชือ่ โคปาคาบานา ยอดเขาแห่งนี้ มคีวามสงู 1,400 เมตร ซึง่สงูตระหง่านอยูท่ี่

ปลายแหลมสดุของปากอา่ว กวานาบารา และตัง้โดดเดน่คูก่บัภเูขาคอรโ์ควาโด ท่านสามารถชมทวิทัศน์

และภาพอันงดงามของเมอืงรโิอ เดอจาเนโร จากมุมสู่ของยอดเขาชูการ์โลฟ ใหท้่านไดถ้่ายรูปตาม

อธัยาศัย  

ค า่ *อสิระอาหารค า่เพือ่ใหท้า่นดืม่ด า่กบัค า่คนืในยา่นกนิดืม่ ไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั RIO COPA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

   

 

 

วนัที ่4       เดนิเลน่ชมเมอืงเกา่ – ยา่นศลิปะซานตา้ เทเรซา่ – หาดอปิาเนมา – ชอ้ปป้ิงยา่นการคา้  

                 สนามบนิเมอืงรโิอ เดอ จาเนโร 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

น าท่านเดนิเลน่ยา่นเมอืงเกา่ Primeiro de Março ผ่านชมมหาวหิารใหญย่า่น ใจกลางเมอืง 

สวนสาธารณะอันร่มรื่น อนุสาวรีย์สงครามฯลฯ  เดินทางเขา้สู่เขต Santa Teresa เป็นย่าน

ศลิปะวัฒนธรรมใจกลางกรุง รโิอ เดจาเนโร เป็นย่านบา้นเก่าของศลิปินผูโ้ด่งดังหลายท่านในบราซลิ 

บา้นเกา่บางหลังไดถ้กูดดัแปลงใหก้ลายเป็นพพิธิภณัฑศ์ลิปะ ลักษณะของยา่นนีบ้า้นเรอืนจะปลกูลดหลั่น

กนัอยูบ่นเขา ชมบนัได Selaron  หนึง่ในบันไดทีม่เีสน่หม์ากทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก บันไดนี้มหีลาย

รอ้ยขัน้ตอนทัง้หมดทาสสีทีีแ่ตกต่างและลวดลาย ศลิปินทีน่ าไปสู่การสรา้งบันไดนี้รวบรวมผลงานจาก

ศลิปินทั่วโลก แวะเดนิเลน่ชม Street Art(Graffiti) สดุแนวจากฝีมอืของวยัรุน่ของเมอืงรโิอ เด จาเนโร 

ทีม่ภีาพศลิปะกระจายอยูท่ั่วชมุชนแซนตา้ เทเรซา่ 
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงถนนคนเดนิของหาดอปิาเนมา (Ipanema Beach) ทีเ่ริม่มคีวามนิยมขึน้มา

ใกลเ้คียง อาจจะแคบกว่าหาดโคปาคาบานา แต่ก็มรีา้นรวงน่ารักๆ ใหเ้ดนิเล่นอยู่มากมาย โดยเฉพาะ

ตลาดฮปิป้ีวันอาทติยท์ีค่ลาคล ่าไปดว้ยสนิคา้พืน้เมอืง สนิคา้ Hand made น่ารักๆทีห่าซือ้ไดเ้ฉพาะทีน่ี่แห่ง

เดยีวเทา่นัน้ไดเ้วลาอนัสมควร จากนัน้แวะชอ้ปป้ิงยา่นการคา้ของเมอืงรโิอ  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

21.00  ไดเ้วลาอนัสมควรเดนิทางเขา้สูส่นามบนิรโิอ เด จาเนโร 

23.00  ถงึสนามบนิรโิอ เด จาเนโร เพือ่เตรยีมตวัเดนิทางเขา้สูม่หานครดไูบ 

  

วนัที ่5      สนามบนิรโิอ เด จาเนโร – ดไูบ (ขา้มเสน้แบง่เวลา // อยูร่ะหวา่งการบนิ)  

03.05 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่ EK248 

******* บนิขา้มเสน้แบง่เขตเวลาสากล ******* 

22.45 น.  เดนิทางถงึสนามบนิมหานครดไูบ หลังจากผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้  

 น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั SUNFLOWER HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่6       ดไูบ – ชายหาดจเูมรา่ห ์– ศนูยก์ารคา้สไตลอ์าหรบัโบราณ – ตกึบรุจญอ์ลัอาหรบั  

                  เดอะปาลม์ –  ไฮไลท ์ทวัรต์ะลยุทะเลทราย + BBQ + Belly Dance 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

  น าท่านชม ชายหาด JUMEIRAH BEACH ซึง่เป็นชายหาดตากอากาศทีส่วยงามยอดนยิมของดูไบ 

จากนัน้น าท่าน MADINAT JUMEIRAH SOUK ศนูยก์ารคา้สไตลอ์าหรบัโบราณ ตัง้อยู่ตดิรมิ

ทะเล ภายในตกแต่งสวยงามแบบอาหรับ และมรีา้นคา้ทันสมัยมากมายใหท้่านจับจ่ายซือ้ของบรเิวณ

รอบสรา้งเป็นสระน ้ามเีรอืท่องเทีย่วแบบเรอื GONDOLA ของอติาล ีจะน าท่านชืน่ชมความสวยงามของ

ภมูปิระเทศ และบรรยากาศรอบๆ อสิระใหท้่านเดนิเล่นในบรเิวณพลาซา่ จากนัน้น าท่านแวะถ่ายรูปกับ

โรงแรม ตกึบุรจญอ์ลัอาหรบั BURJ AL ARAB โรงแรมสดุหรูระดับ 7 ดาว ทีส่วยและหรูหราทีส่ดุ

แหง่หนึง่ของโลก และมชีือ่เสยีงของตะวันออกกลางทีทุ่กคนใฝ่ฝันทีจ่ะมโีอกาสเขา้ไปสัมผัส ตัง้อยูร่มิ

อา่วอาหรับเป็นทีพั่กอาศัยของเศรษฐชีาวอาหรับ สถานทีน่ีเ้ป็นหนึง่ในสัญลักษณ์อันส าคัญของประเทศ

สหรัฐอาหรับเอมเิรตต ์ปัจจุบันเป็นโรงแรมรูปทรงเรอืใบทีส่วยและหรูหราทีส่ดุระดับโลกและมชีือ่เสยีง

ของตะวันออกกลางมคีวามสงู321 เมตรหรอื 1,050 ฟตุตัง้อยูบ่นเกาะเทยีมทีถู่กถมขึน้ห่างจากแถบ

ชายหาดจเูมรา่ห ์280 เมตร รมิอา่วเปอรเ์ซยีทีทุ่กคนใฝ่ฝันทีจ่ะมโีอกาสเขา้ไปสัมผัสซึง่เป็นทีพั่กอาศัย

ของเศรษฐชีาวอาหรับการกอ่สรา้งของตกึเริม่ตน้ก่อสรา้งใน พ.ศ. 2537 แลว้เสร็จและเริม่เปิดใชง้าน

ครัง้แรกเมือ่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2542รูปทรงของตกึถูกสรา้งใหเ้หมอืนกับใบเรือของเรอืใบแบบชาว

อาหรับ ซึง่ตัวตกึมเีสา 2 เสาแยกออกมาเป็นรูปตัว V ในขณะทีช่อ่งว่างระหว่างตัว V สว่นหนึง่ก็ปิดให ้

เป็นหอ้งใหญ่ๆ  และแบง่ออกเป็นชัน้ๆ สถาปนกิไดก้ลา่ววา่ "สิง่กอ่สรา้งนีจ้ะเป็นสญัลักษณ์ของเมอืงดไูบ

ซึง่ก็เหมอืนกบั โอเปรา่เฮาสท์ีเ่ป็นสญัลักษณ์ของเมอืงซดินีย ์หรอืหอไอเฟลทีเ่ป็นสัญลักษณ์ของเมอืง

ปารีสและตกึบุรจญ์อัล อาหรับก็ตอ้งการกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอ

มเิรตสเ์ชน่กนั"  น าทา่นน่ังรถผา่นชมโครงการเดอะปาลม์ THE PALM ซึง่เป็นโครงการทีอ่ลังการ สดุ

ยอดโปรเจคสโ์ดยการถมทะเล ใหเ้ป็นเกาะเทยีมสรา้งเป็นรูปตน้ปาลม์ 3 เกาะ บนเกาะมทีีพ่ักโรงแรม  

รสีอรท์ อพารต์เมนต ์รา้นคา้ ภตัตาคาร รวมทัง้ส านักงาน ตา่งๆนับวา่เป็นสิง่มหัศจรรยอ์ันดับ 8 ของโลก 

แวะรา้นหนงั อดุหนุนสนิคา้พืน้เมอืงฝากทางบา้น 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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บา่ย น าทา่นชม ตกึ เบริจ์ คาลฟิา (BURJ KHALIFA) หนึง่ในฉากเสีย่งตายของพระเอก ทอม ครูซ  จาก

ภาพยนตเ์รือ่ง (Mission Impossible 4) ซึง่สงูถงึ 828 เมตร (ณ ปัจจุบันนี้) มทีัง้หมด 162 ชัน้ โดย

ลฟิทท์ีม่คีวามเร็ว 10 เมตร ต่อ 1 วนิาท ีภายในตกึประกอบดว้ย อพารท์เมนต ์โรงแรม ส านักงาน 

ภตัตาคารหร ู(*หมายเหต*ุ ไมร่วมคา่ขึน้ตกึ BURJ KHALIFA) 

 ไฮไลท ์ น าท่านเดนิทางเขา้สูแ่คมป์ สนุกสนาน ทวัรต์ะลุยทะเลทราย ท่านจะสนุกกับการน่ังรถตะลุยไป

เนนิทราย สดุตืน่เตน้พรอ้มชมพระอาทติยต์กดนิ หลังจากนัน้น าท่านเขา้สูแ่คม้ป้ิงกลางทะเลทราย โดย

ภายในมกีจิกรรมต่างๆใหทุ้กท่านร่วมสนุก อาทเิชน่ Henna Tattoo (ทดลองศลิปะการเพนทล์วดลาย

บนผวิ แบบฉบับชาวอาหรับ), SHI SHA(เครือ่งสบูบารากู ่แบบฉบับของชาวอาหรับกลิน่ผลไม,้ GALA 

BAYA ใหท้า่นแตง่กายพืน้เมอืงแบบชาวอาหรับ ถา่ยรปูเก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึฟร ีไมอ่ัน้ชมิชาอาหรับ, ผลไม ้

ตามฤดกูาล, กาแฟ, น ้าอดัลม, น ้าดืม่, การขีอ่ฐู  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ แคม้ป้ิงกลางทะเลทราย สไตลบ์ารบ์คีวิ ดืม่ด า่บรรยากาศสดุคลาสสคิ  

 จากน ัน้น าคณะเดนิทางสูส่นามบนิ 

 

วนัที ่7       สนามบนิเมอืงดไูบ – กรงุเทพฯ 

00.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงดไูบ เพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับ 

03.05 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่ EK384 

12.15 น. ถงึกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 

 

                                  

 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์: ในการเปลีย่นแปลงแกไ้ขรายการ โดยจะปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับ
สถานการณ์จริง เช่น ภูมอิากาศ รถตดิ รา้นอาหารปิด หรือเหตุผลอืน่ๆ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยจะปรับเปลีย่นตามที่

เห็นสมควร โดยสมเหตสุมผล 
 
 
อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบ ุ(Economy Class) รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน 
 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรสต(์ดไูบ) (เฉพาะครัง้แรก) 
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง) 
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 คา่มัคคเุทศกเ์ดนิทางจากประเทศไทย อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 ค่าเบี้ยประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) ทัง้นี้ไม่

ครอบคลมุประกนัสขุภาพ และผูม้อีายเุกนิ 75 ปี 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซักรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและ

คา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 
× คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศ (กรณียืน่วซีา่ไมผ่า่นในรอบแรก และตอ้งการยืน่ใหมอ่กีเป็นครัง้ที ่2)  

อตัราคา่ยืน่วซีา่ประมาณ 4,000 บาท ตามอตัราแลกเปลีย่นสกลุเงนิในวันนัน้ๆ 
× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 
× คา่พนักงานยกกระเป๋าเขา้-ออกโรงแรม 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 3,000 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของ
ทา่น 
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× คา่วซี่าทา่นละ 4,000 บาท ส าหรบัคนไทยเทา่น ัน้ (ตา่งชาต ิหรอืหญงิขา้มเพศ โปรดแจง้ในวนัจอง
ทวัร)์ [ยืน่วซีา่เฉพาะดไูบ บราซลิไมต่อ้งยืน่] 

เอกสารยืน่วซีา่ U.A.E. หนา้พาสปอรต์ และรปูถา่ย(สแกน)หนา้ตรง 2 นิว้

(พืน้หลงัขาวหรอืฟ้า)  

× ภาษมีูลคา่เพิม่ 7 % และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3 % 
× วคัซนีป้องกนัไขเ้หลอืง  

(หมายเหตุ : ผูส้งูอายุมากกว่า 60 ปี ทางแพทยอ์าจไม่พจิารณาฉีดไขเ้หลอืงให ้เนื่องจาก
วัคซนีไขเ้หลอืงสกัดมาจากเชือ่ ทียั่งคงมชีวีติ ฉีดเพือ่ใหร้่างกายสรา้งภูมคิุม้กัน แตผู่ส้งูอาย ุ

ร่างกายอาจไมเ่อือ้อ านวยในการสรา้งภูมดิังกลา่ว อย่างไรก็ ตามทา่นสามารถเดนิทางไดป้กต ิ

เนือ่งจากพืน้ทีท่ีท่างทวัรจั์ดทอ่งเทีย่วนัน้ เป็นพืน้ทีป่ลอดจากเชือ้ไขเ้หลอืง และระบบ เชคอนิ
ของสายการบนิ ไม่ไดต้อ้งการเอกสารทีท่ าการฉีดไขเ้หลอืง ส าหรับทา่นทีอ่ายุต่ ากวา่ 60 ปี 

และตอ้งฉดีวคัซนีเทา่นัน้ วคัซนีฉดี 1 ครัง้ ป้องกนัได ้10 ปี) 
เดนิทางขึน้ต า่ 25 ทา่น หากต า่กวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ให ้

คณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป 
เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มัดจ าทา่นละ 50,000 บาท ภายหลงัจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 3 วนั  กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 50 วัน 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน (การไมช่ าระเงนิคา่มัดจ า หรอืช าระไม่ครบ หรอืเช็คธนาคารถูกระงับการ

จา่ยไมว่า่ ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจัดหรอืยกเลกิการเดนิทางของทา่น) 

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 50 วนั 

 หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ท่านช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ท่านไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ดร้ะบุไว ้

ทัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์ 

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนัว่า

ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง

(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการ

สะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอย่างต ่า 2 หนา้ 
หากไมม่ั่นใจโปรดสอบถาม 

 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

• ยกเลกิ 60 วนัท าการ ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง (ไมม่คีา่ใชจ้า่ย)  

• ยกเลกิ 41-59 วนัท าการ ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง หักคา่มัดจ า 50%  

• ยกเลกิ 1-40 วนัท าการ ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง หักคา่มัดจ าเต็มจ านวน  

***หากมกีารยกเลกิการจองทัวร ์หลังไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ วซีา่ใน

ทกุกรณี ไมว่า่คา่ใชจ้า่ยในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทัวรก็์ตาม*** 
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การไมร่บัจองทวัร ์:  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บจองทัวรส์ าหรับลกูคา้ดงัตอ่ไปนี้ 

 เด็กทีม่อีายรุะหวา่งแรกเกดิถงึ 2 ขวบ 

 ผูส้งูอายทุีม่คีวามจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร ์หรอื ไมเ้ทา้ 

 ผูเ้ดนิทางทีบ่ง่บอกการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ 

หมายเหต ุ   

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจนไม่

อาจแกไ้ขได ้โดยจะค านงึถงึผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 

 หากทา่นถอนตวักอ่นรายการทอ่งเทีย่วสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์และจะไม่รับผดิชอบ

ตอ่คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 รายการนี้เป็นเพยีงการเสนอราคาทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่ง

กบัสายการบนิ และโรงแรมทีพ่ัก อยา่งไรก็ตามรายการนี้อาจจะเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 สตรมีคีรรภค์วรแจง้เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ เพือ่การตรวจสอบขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง 

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีเกดิความเสยีหาย หรอืสญูหาย ส าหรับกระเป๋าเดนิทางกระเป๋าใบ

เล็ก หรอืของมคีา่สว่นตวัของทา่นระหวา่งการเดนิทาง 
 

 

ในกรณีทีเ่กดิเหตใุดๆ จนท าใหค้ณะทวัรไ์มส่ามารถออกเดนิทางได ้

เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกะทันหัน ทางสายการบนิเรียกทีน่ั่งคนืดว้ยเหตุผลของสายการบนิ ฯลฯ ทางบริษัทฯ จะ

พยายามหาโปรแกรมอืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ขอใหล้กูคา้ตระหนักดวีา่เหตกุารณ์ดังกล่าวถอืเป็นเหตสุดุวสิยัและ

เชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถ  หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื ทางบรษัิทฯยนิดคีนืเงนิ  การคนืเงนิทกุกรณี  ผูม้ชี ือ่

ในเอกสารการจอง จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นตเ์อกสารการขอรับเงนิคนืทีท่ าการของผูจั้ดอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่ท าเรือ่ง

ขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารตา่งๆ  และ

หนา้สมดุบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น 

 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ หากทา่นถกูปฎเิสธวซีา่และจะไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระ มาแลว้ หากทา่น 

ถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง อนัเนือ่งจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการ หลบหนเีขา้เมอืง ฯลฯ  

 สถานฑตูเก็บคา่ธรรมเนยีมวซีา่ และไมค่นืทกุกรณี  

 ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้ าเงนิ) เดนิทางกับคณะ บรษัิทฯสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบ หาก

ทา่นถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตนัิกทอ่งเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทางบคุคธรรมดา  

 

ต ัว๋เครือ่งบนิ  

 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ท่านจะตอ้ง

ช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ 

ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทฯ ไดด้ าเนนิการออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผู ้

เดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดนิทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบ

กบัเจา้หนา้ทีฯ่ เพือ่ยนืยนัในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท า REFUND ไดห้รอืไมก่อ่นทีท่า่นจะช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 

 ทา่นทีจ่ะออกตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญฯ่ลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอค ายนืยันว่า 

ทัวร์นัน้ๆ ยนืยันการเดนิทาง แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยันจากพนักงาน แลว้ทัวร์นัน้ 

ยกเลกิ บรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศได ้ 

 เมือ่ทา่นจองทัวรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

โรงแรมและหอ้งพกั  โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาด

กะทัดรัด และไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่ับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีักษณะแตกต่าง

กนัดว้ย หากทา่นตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิม่เป็นหอ้งแบบ DOUBLE SINGLE USE 

เป็นคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิได ้

 หอ้งพักทีบ่รษัิทจัดไวใ้หม้หีลากหลายแบบ ทางบรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการจัดหอ้งพักใหต้รงกับความตอ้งการของ

แตล่ะครอบครัว หรอื First come First served 
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 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู ่(Twin / Double) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ทา่น / 

3 เตยีง (Triple Room) ขึน้อยูก่บัขอ้จ ากดัของหอ้งพกั และการวางรูปแบบของหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรม 

ซึง่มกัมคีวามแตกตา่งกนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไมส่ามารถจดัหอ้งที่

พกัแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมติ ่า เครื่องปรับอากาศที่มีจะ

ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้   

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตัว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ในการ

ปรับเปลีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัด และไมม่ี

อา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่ับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีักษณะแตกต่างกันดว้ย หาก

ทา่นตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญก่วา่ ทา่นสามารถจา่ยเพิม่เป็นหอ้งแบบ DOUBLE SINGLE USE  

 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ  

 ส าหรับน ้ าหนักของสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20-30 กโิลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสาร

ชัน้ ประหยดั/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเก็บคา่ระวางน ้ าหนักเพิม่เป็นสทิธิข์องสาย 

การบนิทีท่า่นไมอ่าจปฎเิสธไดห้าก น ้ าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด  

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งไดต้อ้งมนี ้ าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมสีัดสว่นไมเ่กนิ 

7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวัด “นิว้” (Inch) หรอื 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวัด “เซนตเิมตร” (Centimeter)  

 ในบางรายการทัวรท์ีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้ าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้่ ากว่ามาตรฐานได ้

ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระ ความรับผดิชอบค่าใชจ้่ายในน ้ าหนักสว่นที ่

เกนิ  

กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand carry) 

 

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสญูหาย  

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่และใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสญูหายระหว่างการท่องเทีย่ว (ระหว่างทัวรไ์มใ่ชร่ะหว่างบนิ) 

โดยปกตปิระกันภัยการเดนิทางที่ บรษัิททัวรไ์ดจ้ัดท าใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สญูหาย 

ดังนัน้ทา่นจงึไมค่วรโหลดของมคีา่ทกุประเภทในกระเป๋าใบใหญ ่เพราะหากเกดิการ สญูหาย ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถชดใช ้

คา่เสยีหายดังกลา่วใหท้า่นได ้ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่น
ลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯอกีครั้งหนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้

โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ามความประสงค์ของผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้ริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกนัได ้  

9. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของผูจ้ัดก ากับเทา่นัน้ 
10. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่

ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ
ทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การ

ถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
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11. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของรัสเซยี หรือ วันเสาร์อาทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาใน
การทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอ

ความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 
12. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวนัละ1ขวด ตอ่คนตอ่วนัเริม่ในวนัที2่ ของการเดนิทาง ถงึวนัที3่ ของการเดนิทาง รวมจ านวน 2 ขวด 

13. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศ สามารถใหบ้รกิารวันละ10ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดย

มัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอ
สงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

สถานทีฉ่ดีวคัซนีป้องกนัไขเ้หลอืง (โปรดน าเลม่พาสปอรต์ไปดว้ย) 

กรงุเทพฯ - สถานเสาวภา สภากาชาดไทย โทร. 0-2252-0161-4 ตอ่ 132  

(คลนิกิเสรมิสรา้งภมูคิุม้กนัและอายรุศาสตรก์ารทอ่งเทีย่ว) 

อตัราคา่บรกิาร ประมาณ 1,000 บาท (รวมคา่บรกิารทางการแพทย)์ 

วัน-เวลาท าการ : วันจันทร-์ศกุร ์เวลา 8.30 น.-12.00 น., 13.00-16.30 น. // วันเสาร ์เวลา 8.30-12.00 น.  

 

สถาบนับ าราศนราดรู ถนนตวิานนท ์จ.นนทบรุ ี(หอ้งฉดีวคัซนี) โทร. 02-590-3430  

อตัราคา่บรกิาร ประมาณ ราคาฉีดวคัซนี 620 บาท/เข็ม 

โรงพยาบาลเวชศาสตรเ์ขตรอ้น คณะเวชศาสตรเ์ขตรอ้น มหาวทิยาลยัมหดิล โทร. 02-306-9100 ตอ่ 3034   

คลนิกิเวชศาสตรท์อ่งเทีย่วและการเดนิทาง (คลนิกินักทอ่งเทีย่ว)  

อตัราคา่บรกิาร ประมาณ 1,300 บาท  

สามารถดรูายละเอยีดและท านัดหมาย online ไดท้ี ่www.thaitravelclinic.com/th 

 

ดา่นควบคมุโรคตดิตอ่ระหวา่งประเทศ ทา่เรอืกรงุเทพฯ คลองเตย โทร 0-2240-2057  

อตัราคา่บรกิาร ประมาณ 550 บาท  

วัน-เวลาท าการ : วันจันทร-์ศกุร ์เวลา 8.30-12.00 น., 13.00-16.00 น.  

 

กรณีตา่งจงัหวดั ดา่นควบคมุโรคตดิตอ่ระหวา่งประเทศ  

อตัราคา่บรกิาร ประมาณ ราคาฉีดวัคซนี 550-900 บาท/เข็ม 

ทา่อากาศยานเชยีงใหม ่โทร. 053-922-133, 053-200-647  

ทา่อากาศยานหาดใหญ ่โทร. 074-251-548  

ทา่อากาศยานภเูก็ต โทร. 076-351-128  

ทา่เรอืแหลมฉบัง โทร. 038-409-344 โทรสาร. 038-401-112  

ทา่เรอืสงขลา โทร. 074-331-206, 074-332-641  

ทา่เรอืภเูก็ต โทร. 076-212-108  

ดา่นฯ อ.สะเดา จ.สงขลา โทร. 074-301-335  

 

หมายเหต ุ 

- การฉีดวคัซนีหนึง่ครัง้มรีะยะป้องกันโรคไขเ้หลอืงได ้10 ปี  

- การฉีดวคัซนี ควรฉีดลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วนั  

- หลักฐานการฉีด ใชห้นังสอืเดนิทางตัวจรงิ หรอืถา่ยส าเนาเอกสารหนา้หนังสอืเดนิทาง 

 

* คา่บรกิารฉดีวคัซนี อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงโดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ กรุณาโทรสอบถามกอ่นเขา้รบับรกิาร * 

http://www.thaitravelclinic.com/th

