
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

รหัสโปรแกรมทัวร ์DUBAI ONLY 4D OCT17-FZ-W25 

 

วนัเดนิทาง [4วนั] ราคาผู้ใหญ ่ พกัเดีย่ว เสรมิเตยีง(พกั 3) กรุป๊ละ 30 

22 – 25 ก.ย.60 13,331 7,500 เพิม่ 7,500 30 

29 ก.ย. – 2 ต.ค.60 14,441 7,500 เพิม่ 7,500 30 
6 – 9 ต.ค.60 14,441 7,500 เพิม่ 7,500 30 

   DDuubbaaii  OOnnllyy  ......  แมนฮตัตนัแห่งตะวนัออกกลางแมนฮตัตนัแห่งตะวนัออกกลาง    

ดนิดนิแดนตะลยุเนนิทราย พระอาทติยต์กดนิ แดนตะลยุเนนิทราย พระอาทติยต์กดนิ กนิกนิบารบ์คีวิบารบ์คีวิ  

เปิดโลกทศันใ์หม่ “ดไูบ” ส ิง่มหศัจรรยท์ีม่นุษยส์รา้งข ึน้ท่ามกลางทะเลทรายสทีอง 
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 เปิดประสบการณ์ ต ืน่ตา ต ืน่ใจ ข ึน้บอลลนู / น ัง่เฮลคิอปเตอร ์ชมววิดไูบ  

เดนิทางโดยสายการบนิฟลายดูไบ FZ 
 

** ปล. ไม่มรีาคาเด็ก เน ือ่งจากเป็นราคาพเิศษ // ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิไกด ์และคนขบัรถ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 
 

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

 

วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูม ิ 

23.00 น. คณะผูเ้ดนิทางพรอ้มกันที่ สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 (ประตูทางเขา้ 

และเคานเ์ตอรเ์ช็คอินจะแจง้ใหท้ราบอกีครัง้ โดยสายการบนิฟลายดูไบ (FZ) โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ  

คอยใหก้ารตอ้นรับพรอ้มอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระ และบัตรทีน่ั่งขึน้เครือ่ง 

 

วนัทีส่อง ดูไบ – ชายหาดจูเมรา่ห ์– ศูนยก์ารคา้สไตล์อาหรบัโบราณ – ตกึบุรจญอ์ลัอาหรบั – แอตแลนตสิ – 

เดอะปาล์ม –  ไฮไลท ์ทวัรต์ะลุยทะเลทราย+BBQ 

02.35 น. ออกเดนิทางสู่มหานครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมเิรตต ์โดยเทีย่วบนิที ่FZ 522  

06.45 น. เดนิทางถงึ ดูไบ  (สหรฐัอาหรบัเอมเิรต) หลังผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรับสัมภาระเรยีบรอ้ยแลว้ 

 จากนัน้น าท่าน ชมชายหาด JUMEIRAH BEACH ซึง่เป็น

ชายหาดตากอากาศทีส่วยงามยอดนยิมของดูไบ จากนัน้น า

ท่าน MADINAT JUMEIRAH SOUK ศูนยก์ารคา้สไตล์

อาหรบัโบราณ ตั ้งอยู่ตดิริมทะเล ภายในตกแต่งสวยงาม

แบบอาหรับ และมรีา้นคา้ทันสมัยมากมายใหท้่านจับจ่ายซื้อ

ของบรเิวณรอบสรา้งเป็นสระน ้ามีเรือท่องเที่ยวแบบเรือ 

GONDOLA ของอติาล ีจะน าท่านชืน่ชมความสวยงามของภูมิ

ประเทศ และบรรยากาศรอบๆ อสิระใหท้่านเดนิเล่นในบรเิวณ

พลาซ่า   จากนัน้น าท่านแวะถ่ายรูปกับโรงแรม ตกึบุรจญอ์ลั

อาหรบั BURJ AL ARAB โรงแรมสุดหรูระดับ 7 ดาว ทีส่วย

และห รูหราที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และมีชื่อเสียงของ

ตะวันออกกลางที่ทุกคนใฝ่ฝันที่จะมโีอกาสเขา้ไปสัมผัส 

ตัง้อยู่รมิอ่าวอาหรับเป็นที่พักอาศัยของเศรษฐีชาวอาหรับ 

สถานที่นีเ้ป็นหนึง่ในสัญลักษณ์อันส าคัญของประเทศสหรัฐ

อาหรับเอมเิรตต ์ปัจจุบันเป็นโรงแรมรูปทรงเรอืใบที่สวยและ

หรูหราที่สุดระดับโลกและมชีื่อเสยีงของตะวันออกกลางมี

ความสูง321 เมตรหรอื 1,050 ฟุตตั้งอยู่บนเกาะเทยีมที่ถูกถมขึน้ห่างจากแถบชายหาดจูเมร่าห ์280 เมตร ริม

อ่าวเปอรเ์ซยีท ีทุ่กคนใฝ่ฝันทีจ่ะมโีอกาสเขา้ไปสัมผัสซึง่เป็นที่พักอาศัยของเศรษฐชีาวอาหรับการก่อสรา้งของ

ตกึเริม่ตน้ก่อสรา้งใน พ.ศ. 2537 แลว้เสร็จและเริม่เปิดใชง้านครัง้แรกเมือ่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2542รูปทรงของตกึ

ถูกสรา้งใหเ้หมอืนกับใบเรอืของเรอืใบแบบชาวอาหรับ ซึง่ตัวตกึมเีสา 2 เสาแยกออกมาเป็นรูปตัว V ในขณะที่

ช่องว่างระหว่างตัว V ส่วนหนึง่ก็ปิดใหเ้ป็นหอ้งใหญ่ๆ และแบ่งออกเป็นชัน้ๆ สถาปนกิไดก้ล่าวว่า "สิง่ก่อสรา้งนี้

จะเป็นสัญลักษณ์ของเมืองดูไบซึง่ก็เหมอืนกับ โอเปร่าเฮาสท์ ี่เป็นสัญลักษณ์ของเมอืงซดินยี์ หรือหอไอเฟลที่

เป็นสัญลักษณ์ของเมอืงปารีสและตึกบุรจญ์อัล อาหรับก็ตอ้งการกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงดูไบประเทศ
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สหรัฐอาหรับเอมเิรตสเ์ช่นกัน"  น าท่านน่ังรถผ่านชม โครงการเดอะปาล์ม THE PALM ซึ่งเป็นโครงการที่

อลังการ สุดยอดโปรเจคสโ์ดยการถมทะเล ใหเ้ป็นเกาะเทยีมสรา้งเป็นรูปตน้ปาล์ม 3 เกาะ บนเกาะมที ี่พัก

โรงแรม รสีอรท์ อพารต์เมนต ์รา้นคา้ ภัตตาคาร รวมทัง้ส านักงาน ต่างๆนับว่าเป็นสิง่มหัศจรรย์อันดับ 8 ของโลก  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

15.30 น.  ไฮไลท์  น าท่านเดินทางเขา้สู่แคมป์ สนุกสนาน ทวัร์ตะลุย

ทะเลทราย ท่านจะสนุกกับการน่ังรถตะลุยไปเนนิทราย สุดตืน่เตน้พรอ้มชมพระ

อาทติย์ตกดิน หลังจากนัน้น าท่านเขา้สู่แคม้ป้ิงกลางทะเลทราย โดยภายในมี

กจิกรรมต่างๆใหทุ้กท่านร่วมสนุก อาทเิช่น Henna Tattoo (ทดลองศลิปะการ

เพนท์ลวดลายบนผวิ แบบฉบับชาวอาหรับ), SHI SHA(เครือ่งสูบบารากู่ แบบ

ฉบับของชาวอาหรับกลิน่ผลไม,้ GALA BAYA ใหท้่านแต่งกายพื้นเมอืงแบบชาว

อาหรับ ถ่ายรูปเก็บไวเ้ป็นที่ระลึกฟร ีไม่อั ้นชิมชาอาหรับ, ผลไมต้ามฤดูกาล, 

กาแฟ, น ้าอัดลม, น ้าดืม่, การขีอู่ฐ 

  

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ แคม้ป้ิงกลางทะเลทราย สไตล์บารบ์คีวิ ดื่ม

ด ่าบรรยากาศสุดคลาสสิค  

22.00 น. น าท่านเดนิทางกลับทีพั่ก 

 น าทา่นเขา้สู่ท ีพ่กั  Al Farej Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม  เปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวด้วยตนเอง 1 วนั   (หวัหน้าทวัร ์พาเที่ยว : ตลาดทอง – ตลาด

เครือ่งเทศ – Mall of the Emirat) – สนามบนิดูไบ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 * มาถงึประเทศทีไ่ดช้ือ่วา่ม ัง่ค ัง่ทีสุ่ดในโลกท ัง้ท ีเราจงึเปิดประสบการณ์ใหท้า่นทอ่งเทีย่วโดยรถไฟ 1 

วนั เพือ่ซึมซบับรรยากาศทีห่าซื้อทีไ่หนไมไ่ด ้ 

 หัวหนา้ทัวรจ์ะน าท่านเดนิเล่นชอ้ปป้ิง ตามสถานทีดั่งต่อไปนี.้..(ไมร่วมค่าพาหนะเดนิทางทุกชนิด และค่า

เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ)  (คา่รถไฟท ัง้วนัรวมประมาณ 50 เดอรแ์ฮม หรอืประมาณ 500 บาท)  

  น าท่านเดนิทางศกึษาตลาดการคา้ทอง ช้อปป้ิงตลาดทอง (GOLD SOUK) 

เป็นที1่ ของตลาดทองทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลกขายทุกอย่างทีเ่ป็น JEWELRY เช่น มุก 

อัญมณี ต่างๆรา้นเล็กๆมากมายกว่ารอ้ยรา้นคา้ ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ของทีต่ลาด

เครือ่งเทศ (SPICE SOUK) คอืตลาดเครือ่งเทศทัง้ตลาดตลบอบอวนไปดว้ยกลิน่

เครือ่งเทศหลากหลายชนดิจากทั่วทุกมุมโลก จ าพวกไมห้อม อบเชย ถั่ว กระวาน 

กานพลู และถั่วรอ้ยแปดชนดิจากทุกทีใ่นตะวันออกกลาง 

บา่ย ไดเ้วลาสนุกสนานกับการชอ้ปป้ิง ดูไบมอลล์ (Dubai Mall) เป็นศูนย์การคา้

แห่งใหม่ล่าสุดของเมอืงดูไบ โดยจ าลองอาทเิช่น ห้าง Gallaria Lafayette 

หา้งชือ่ดังของฝร่ังเศส หา้ง Bloomingdales อันยิ่งใหญ่จากอเมริกาเป็นศูนย์รวม

แบรนดเ์นมชัน้น าแนวหนา้จากทั่วทุกมุมโลกภายในหา้งจะมีส่วนของ พิพิธภัณฑ์

สัตวน์ ้า สรา้งโดยการใชแ้ผ่นอะครลิคิ ในการประกอบตูป้ลาขึน้ท ีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก

ไดถู้กบันทกึลงในกิสเนสสเ์วลิล์เรคคอรด์เรยีบรอ้ยแลว้ ท่านสามารถชมสัตวน์ ้า

นานาชนดิไดอ้ย่างตระการตา(ไม่รวมค่าเขา้ชมในส่วนของพิพิธภัณฑ์สัตว์น ้า)  
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ใครที่ชื่นชอบสินค้าแบรนด์ไฮเอนด์ท ั่วโลก แนะน าใหช้อ้ปป้ิงในดูไบมอลล์ สถานที่เดียวจบทุกสิ่ง  

ศูนย์รวมแบรนดดั์งระดับโลก โดยเฉพาะรุ่นใหม่ล่าสุดควรมาซือ้ท ี่นี ่ท่านจะเซอรไ์พรก์ับราคาทีถู่กกว่าบา้นเรา

เกอืบ 2 เท่า เพราะทีน่ ีเ่ป็นเมอืงปลอดภาษีทีข่าชอ้ปตัวจรงิตอ้งไม่พลาด Louis, Gucci, Chanel, กระเป๋าชือ่ดัง

ต่างๆ เช่น Diesel, American Tourist, แมก้ระทั่งกระเป๋า Samsonite ทีร่าคาถูกมากจนตอ้งตกใจ ท่านใดทีเ่ป็น

ชาวมุสลมิ เสือ้ผา้ท ีน่ ีถู่กมากๆและสวยงามทันสมัยมาก            

 

 

 

 

 

 

 *หากมเีวลามากพอ ชมเทคโนโลยีล ้าสมัยของ น า้พุเตน้ระบ าทีสู่งทีสุ่ดในโลก โดยมกีารจัดแสดงทีบ่รเิวณ

หนา้หา้งดูไบมอลล ์เริม่ตัง้แต่ 18.00-23.00น. โดยการแสดงจะเริม่ทุกๆ 30 นาท ีจากจุดนีท้่านสามารถถ่ายรูปคู่

กับตึกบุรจญ์เคาะลฟีะฮ์(BurjKhalifa) แบบเต็มตัวตึกอกีดว้ย น าท่าน ชมตึก BURJ KHALIFA หนึ่งในฉาก

เสี่ยงตายของพระเอก ทอม ครูซ ” จากภาพยนตร์เรื่อง (Mission Impossible 4) ซึ่งสูงถ ึง 828 เมตร (ณ 

ปัจจุบันนี)้ มทีัง้หมด 162 ชัน้ โดยลฟิทท์ ีม่คีวามเร็ว 10 เมตร ต่อ 1 วนิาท ีภายในตกึประกอบดว้ย อพารท์เมนต ์

โรงแรม ส านักงาน ภัตตาคารหรู (**หมายเหตุ** ไมร่วมค่าขึน้ตกึ BURJ KHALIFA ทา่นทีส่นใจจะขึ้น

ชมสามารถติดตอ่ได้ที่หวัหน้าทวัร ์ ค่าขึ้นชมประมาณ 90 

USD/ทา่น)  

**OPTION เปิดประสบการณ์ใหม ่ขึน้เฮลิคอปเตอร ์ชมววิเมอืงดูไบ ทา่น

จะไดส้มัผสักบัความแปลกใหม่ ตืน่ตาตืน่ใจที่ไมเ่คยไดส้มัผสั

ทีไ่หนมาก่อน (คา่บรกิารไม่รวมในรายการ กรุณาติดต่อที่

หวัหนา้ทวัรค์ะ่) 

**OPTION เปิดประสบการณ์ใหม ่ขึ้นบอลลูน ชมวิวเมืองดูไบ ทา่นจะไดส้ ัมผสักบั

ความแปลกใหม ่ตืน่ตาตื่นใจทีไ่มเ่คยไดส้มัผสัที่ไหนมากอ่น (คา่บรกิาร

ไมร่วมในรายการ กรุณาตดิตอ่ทีห่วัหนา้ทวัรค์ะ่) 

 

• ขาช้อปอ่านทางนี้ •  ใครที่อยากหาซื้อของฝากใหค้นทางบา้น หรือญาติผูใ้หญ่ 

แนะน า!! อินทผาลัมอบแหง้ มหีลากหลายแบบ ทัง้แบบมีอัลมอนด ์สอดไส ้

ถั่วพิตาชโิอ แบบเคลอืบชอคโกแลตก็มีใหเ้ลอืกสรร หรอืถา้อยากไดอ้นิทผาลัม

ระดับไฮเอนด ์เราจะพาท่านไปซือ้ในรา้นทีเ่จา้ผูค้รองนครรัฐ(ชคี)ตอ้งมาซือ้ท ีร่า้นนีเ้ท่านั ้น 

รับรองท่านจะไม่ผดิหวัง หรอืชาราณี สุดยอดชาแห่งยุค นอกจากนั้นยังมซีิฟฟร่อน 

สมุนไพรที่ผ่านการวิจัยว่ามสีารต่อตา้นอนุมูลอสิระ ชะลอวัย และต่อตา้นมะเร็งไดอ้กีดว้ย 

หากใครทีช่ืน่ชอบของแต่งบา้น อลาดนิสไตล์ ทีม่มีากมายละลานตาไปดว้ย ตะเกียงแกว้ โคมไฟ แจกัน พรม

สวยๆสไตลอ์าหรับ 

  ไมร่วมอาหารกลางวนั และค ่า เพือ่ใหท้า่นไดเ้ต็มอิ่มกบัเวลาอนัมคีา่ 

 ไดเ้วลาอันสมควร น าท่านเดนิทางเขา้สู่สนามบนิ  

22.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงดูไบ เพื่อเตรยีมตัวเดนิทางกลับ 
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วนัทีส่ี่ ดูไบ – กรุงเทพฯ 

01.50 น. เดนิทางกลับกรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่FZ 523   

11.50 น. เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิพรอ้มความประทับใจ   

 

* ทา่นใดมไีฟล์ทบนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

บรษิทัขอสงวนสทิธ ิ์  :  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน ื่องจากสภาวะอากาศ, การเม ือง, งานส าคญัๆ

ของแต่ละประเทศ, สายการบิน, ข ัน้ตอนการตรวจคนเข้าเม ืองของแต่ละประเทศ  หรอืกรณีอืน่ๆ โดยม ิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้น ีข้ ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรและการตรวจคนเข้าเมอืงในวนั

เดนิทางน ัน้ๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธ ิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาท่องเท ีย่วตามสถานท ีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

 

หมายเหต ุ:  สาวประเภทสอง, หญงิขา้มเพศ, เรยีกเก็บเพิม่เตมิ 6,000 บาท/ทา่น ท าวซ่ีาเป็นกรณีพเิศษ 

              ชาวตา่งชาต ิโปรดแจง้ในวนัจองทวัร ์ 

                       ชาวต่างชาติ = เร ียกเก็บเพิ่ม เติม  5 ,000 บาท/ท่าน (ไม่รวมวีซ่ าต่างชาติ ลู กค้าเป็น  

                                                ผูด้ าเนนิการยืน่วซี่าเอง บรษิทัทวัรไ์มส่ามารถแทรกแซงได)้ 

  

 

อตัราค่าบรกิารรวม 

 ค่าตั๋วเครื่องบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบุ รวมถงึค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีน ้ามัน  

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบุ หรือเทยีบเท่า (พัก 2ท่าน/หอ้ง) หอ้งพัก 3 จะเสยีเพิม่ 7,500 ครับ 

 ค่าธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ 

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ   

 ค่ามัคคุเทศกท์อ้งถ ิน่ และหวัหนา้ทัวร์อ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

 ค่าเบีย้ประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่ว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบรกิารน ีไ้ม่รวม 

× ค่าใชจ่้ายส่วนตัวของผูเ้ด ินทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดืม่  ค่าซักรีด ค่ามนิ ิบาร์ในหอ้งและค่าพาหนะ

ต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนยีมในกรณทีีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนด (โหลดใตท้อ้งเครื่องไม่เกนิ 20 ก ิโลกรัม และถอืข ึ้น

เครื่องไม่เกนิ 7 กโิลกรัม) หรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน  

× ค่าภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษัทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบนิไปแลว้ 

× คา่ทปิมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทิปหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของท่าน 
× คา่วซี่าทา่นละ 3,000 บาท ส าหรบัคนไทยเทา่น ัน้ (ตา่งชาต ิหรอืหญงิขา้มเพศ โปรดแจง้ในวนัจองทวัร)์  

      เอกสารยื่นวีซา่ U.A.E.   หนา้พาสปอรต์ และรูปถา่ย(สแกน)หนา้ ตรง   
      2 นิว้ (พืน้หลงัขาวหรอืฟ้า)  
× ภาษมีูลค่าเพิม่ 7 % และภาษหีกั ณ ท ีจ่่าย 3 % 
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เดนิทางขึน้ต ่า 20 ท่าน  หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ด ินทางทุกท่านยินดทีี่จะช าระค่าบริการเพิม่ เพือ่ใหค้ณะ

เดนิทางได ้ทางเรายินดีทีจ่ะประสานงานในการเด ินทางตามประสงค์ใหท่้านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดนิทางและ

เลือ่นการเดนิทางไปในวันอ ืน่ต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้  

 

 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 จ่ายยอดเต็มเทา่น ัน้ ภายหลังจากทีท่่านส่งเอกสารการจอง 2 วัน  กรณลีูกคา้ท าการจองก่อนวันเดนิทางภายใน 30 วัน  

 หากไม่ช าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหลู้กคา้ท่านอ ื่นทีร่ออยู่ 

 หากช าระไม่ครบตามจ านวนและ/หรือวันทีก่ าหนด บริษัทฯถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิโดยไม่มเีงือ่นไข 

 เม ือ่ท่านช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางสว่น ทางบริษัทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ดร้ะบุไวทั้้งหมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแต่ละส่วนแลว้ โปรดส่งส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุช ือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์ ………. 

 ส่งรายช ือ่ส ารองท ีน่ ั่ง ผูเ้ดนิทางตอ้งส่งส าเนาหนงัสอืเด ินทาง (Passport) โดยเซน็ต์ช ือ่พรอ้มย ืนยนัว่าต ้องการเดินทาง

ทอ่งเท ีย่วทรปิใด, วนัท ีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่ส่งส าเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอ

สงวนสทิธ ิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเก ิดจากความผดิพลาดจากการสะกดช ือ่-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองต ั๋ว

เคร ือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 
 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอย่างต ่า 2 หนา้ หากไม่

มั่นใจโปรดสอบถาม 
 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง :   

โปรดศกึษาโปรแกรมใหล้ะเอียดทุกบรรทดักอ่นท าการโอนเงนิ ราคาพเิศษไมส่ามารถยกเลิกหรอืเลื่อนใดๆท ัง้สิ้น 

เน ือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบนิโปรโมช่ัน เม ือ่จองทัวร์ช าระเงนิค่าจองค่าทัวร์แลว้ ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคนืเงนิไดทุ้กกรณี  
และกรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธม ิใหเ้ด ินทางออก หรือ เขา้ประเทศทีร่ ะบุไว ้ในรายการเดินทาง 

บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิท์ ี่จะไม่ค ืนค่าทัวร์ไม่ ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถ ึง เม ือ่ ท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการ

รายการใดรายการหนึง่ หรือไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธ ิ ์ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงนิมัดจาคนื ไม่ว่ากรณใีดๆ ทัง้ส ิน้  
 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวร์น ีส้ าหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 

2. ทัวร์น ีเ้ป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรือใชบ้ริการตามทีร่ ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการ

เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คนืเงนิค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณทีี่มนีักท่องเทีย่วร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเทีย่ว

หรือเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเด ินทางส าหรับประเทศที่ไม่มวี ีซ่า  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการเดนิทางส าหรับ

ประเทศที่ม ีวซี่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดทีี่จะช าระค่าบริการเพิ่มจากการที่ม ีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางนอ้ยกว่าที่ทาง

บริษัทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้  ทางเรายินดทีีจ่ะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผิดพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่หนังส ือเด ินทาง และ

อ ืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบนิ ในกรณทีี่นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซีม่ ิไดส้่งหนา้หนังส ือเด ินทางใหก้ับทางบริษัทพรอ้มการช าระเงิน

มัดจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูม ิอากาศ และ

เวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจริงของประเทศที่เดนิทาง ทัง้น ี ้บริษัทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วส่วนใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักท่องเที่ยวทีม่ ิไดเ้กดิจากความผดิของ

ทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัต ิ  อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเส ียหายของสัมภาระ 

ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรือการบริการของสายการบนิ เหตุสุดวสิัยอ ืน่ เป็นตน้ เน ือ่งจากอยู่นอกเหนอืการควบคุม 

7. อัตราค่าบริการน ี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ  ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั ้น ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับราคาค่าบริการเพิ่มข ึ้น ในกรณทีี่ม ีการเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบนิ ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่า

ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ ีอ านาจ

ของบริษัทก ากับเท่านัน้  
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ขอ้แนะน าก่อนการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ทีจ่ะน าตดิตัวข ึ้นเครื่องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เก ิน 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทุกชิ้นไม่เก ิน 

1,000 มลิล ิล ิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึ่งม ีซ ิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด

เอ็กซเ์รย์ อนุญาตใหถ้อืไดท่้านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้ส ิง่ของดังกล่าวม ีขนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าที่ก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครื่องบนิเท่านัน้  

2. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณก์ฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใต ้

ทอ้งเครื่องบนิเท่านัน้  

3. เกาะฮ่ องกงม ีกฎหมายหา้มน าผลิตภัณฑ ์ที่ท าม าจากพืช และเน ื้อ สัตว์ทุกชนิดเขา้ประเทศ เช่ น ผัก ผลไมส้ด  ไ ข่ เน ื้อสัต ว ์ 

ไสก้รอกฯ เพือ่เป็นการป้องกันโรคตดิต่อทีจ่ะมาจากสิ่งเหล่าน ี ้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีค่าปรับในอัตราทีสู่งมาก  

 

 

 

 


