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รหสัโปรแกรมทวัร ์HISO DUBAI 5D3N JAN18-TG-W58 

ไฮโซ ดไูบ 5 วนั 3 คืน 
โปรแกรมสดุหร ูเคร่ืองบินบริการประทบัใจ กินดี อยูดี่ พกัโรงแรมดี 

ทานอาหารโรงแรม7ดาว ขึ้นตึกเบอรจ์คาลิฟ่า ทานขา้วในโครงการเดอะปาลม์ 

**** จดุเด่นน่าสนใจของรายการท่องเท่ียว ***** 

 

-  บินตรงโดยการบินไทย บริการประทบัใจ สะสมไมลไ์ด ้ไม่เสียเวลาเปล่ียนเคร่ือง เคร่ืองบินล าใหญ่  
- อยูดี่ บินดี พกัดี มีอาหารไทย 1 ม้ือ 
- รับประทานอาหารกลางวนัในโรงแรมแอตแลนติส เดอะปาล์มรีสอร์ท 
- รับประทานอาหารกลางวนัในโรงแรมทอง Emirate Palace โรงแรมทอง เร่ือง The Fast 7 
-  เยอืนเมืองอาบูดาบี ้เมืองหลวงของ สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เมืองท่ีไดส้มญานาม สวรรคแ์ห่งทะเลทราย 
- น าท่านตะลุยทะเลทราย ชมพระอาทติย์ตกดิน ข่ีอูฐ สนุกสนานต่ืนเตน้กบั ชมระบ าหนา้ทอ้งท่ีสวยงาม 

HISO DUBAI 5D 3N 
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- พเิศษ!!! น าท่านข้ึนตึก Burj Khalifa (Burj Dubai) ช้ัน 123-124 จุดชมววิของตึก อสิระเกบ็ภาพประทบัใจ 
- พเิศษ!!! เยือนดินแดนแห่งความเร็ว Ferrari World  Theme Park 

 
 

วนัที่หน่ึง/30 ธ.ค                    สนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ – ดูไบ                  -/-/- 

13.30 น.  พร้อมกนัทีส่นามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สายการบินไทย ช้ัน 4  
 แถว D ประตู 2  ป้ายต้อนรับ HISO DUBAI พร้อมเจ้าหน้าที ่คอยใหก้ารตอ้นรับ 

16.20 น.   คณะออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG517   
20.30 น.  ถึงสนามบินเมืองดูไบ หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและประทบัตราวซ่ีาแลว้  
  จากนั้นน าท่านสู่โรงแรมท่ีพกั เพื่อพกัผอ่น 
   น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 

วนัทีส่อง/31 ธ.ค  ปาล์มไอส์แลนด์–ทานข้าวในแอดแลนด์ติส-Monorail–ขึน้ตึก Burj Khalifa–ห้างดูไบ  เช้า /กลางวนั/เยน็ 

เช้า       รับประทานอาหารเชา้ ในโรงแรม  
น าท่านแวะถ่ายรูปชายหาด Jumeirah Beach ซ่ึงเป็นชายหาดตากอากาศท่ีสวยงามยอดนิยม ของดูไบและ
แวะถ่ายรูปดา้นนอก คู่กบัโรงแรม Burj Al Arab โรงแรมสุดหรู ระดบั 7ดาว ท่ีสวยและหรูหราท่ีสุดแห่ง
หน่ึงของโลก และมีช่ือเสียงของตะวนัออกกลาง ตั้งอยูริ่มอ่าวอาหรับเป็นท่ีพกัอาศยัของเศรษฐีชาว
อาหรับ   น าท่านสู่ Medinat Jumeirah Souk หรือ (เวนิส แห่งดูไบ ) ซ่ึงเป็นตลาดติดแอร์ ซ่ึงออกแบบและ
ตกแต่งเป็นศิลปะคลาสสิคในแบบอาหรับ ดูคลาสสิคแบบพื้นเมือง ภายในมีสินคา้ อาทิ ของท่ีระลึก พวง
กุญแจ, ขวดทราย, พรมอิหร่าน, หวัน ้าหอม อาหรับ, โคมไฟ และของประดบัตกแต่งบา้น เมืองไดเ้วลาน า
ท่านสู่โครงการเดอะปาลม์ 

Highlight..!!  น าท่าน ขึน้รถไฟ Monorail (MRT) ชมทศันียภาพ ในมุมสูงบนรถไฟชมความอลงัการของโครงการ 
Atlantis Hotel และ The Palm Project โครงการ เดอะปาล์มไอส์แลนด์ เป็นโครงการท่ีอลงัการ สุดยอดโปร
เจคของ  ยไูนเต็ดอาหรับเอมิเรตส์  โดยการถมทะเล ใหเ้ป็นเกาะเทียม สร้างเป็นรูปตน้ปาลม์ 3 เกาะ บนเกาะ
มีท่ีพกัโรงแรม รีสอร์ท อพาร์ตเมน้ท ์ร้านคา้ ภตัตาคาร รวมทั้งส านกั งานต่างๆ นบัวา่เป็นส่ิงมหศัจรรย์
อนัดบัท่ี8 ของโลก น า ท่านสู่โรงแรม The Atlantis The Palm ชมตู้ปลาท่ีรวมปลาสายพนัธ์ุจากทะเล  

อสิระ..!!    ถ่ายรูปและชมสมบติัล ้าค่าใตท้อ้งทะเลลึก จากซากเรือท่ีอบัปางลง  
ซ้ือเพ่ิม The Lost Chamber ชมสตัวน์ ้าไม่รวมอยูใ่นโปรแกรม หากท่านตอ้งการชมกรุณาจดัการเวลาใหเ้หมาะกบัโปรแกรมทวัร์   
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กลางวนั    พเิศษ!!! รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัาคารในโรงแรมแอตแลนติส เดอะปาล์มรีสอร์ท 
บ่าย  พิเศษ!!! น าท่านข้ึนตึก Burj Khalifa (Burj Dubai) ช้ัน 123-124 จุดชมววิของตึก อสิระเกบ็ภาพประทบัใจ 
  จากนั้นน าท่าน แวะถ่ายรูปดา้นนอกตึก Burj Khalifa (Burj Dubai) ซ่ึงเป็นท่ีสุดของท่ีสุดแห่งดูไบ ซ่ึงสูงถึง 

828 เมตร (ปัจจุบนั) มีทั้งหมด 160 ชั้น เป็นตึกท่ีไดช่ื้อวา่สูงท่ีสุดในโลก ซ่ึงไดมี้การเปิดตวัอยา่งเป็นทางการ 
เม่ือวนัท่ี 4 มกราคม พ.ศ. 2553 และเปล่ียนช่ืออาคารจาก "เบิร์จดูไบ"เป็น "เบิร์จคาลิฟา" เพื่อเป็นเกียรติแก่
ชีกห์คาลิฟาบินซาเอดอลันาห์ยนั เจา้ผูค้รองนครอาบูดาบ้ี และประธานาธิบดีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เบิร์จคา
ลิฟาออกแบบโดย เอสโอเอม็ ผู ้ออกแบบเดียวกนักบั เซียร์ทาวเวอร์ อาคารท่ีสูงท่ีสุดในสหรัฐอเมริกา โดย
เป็นโรงแรมอาร์มานีส าหรับ 37 ชั้นล่าง โดยชั้น 45 ถึง 108 จะเป็นอพาร์ตเมน้ท ์โดยท่ีเหลือจะเป็น
ส านกังาน และ ชั้นท่ี 123 และ 124 จะเป็นจุดชมวิวของตึก มองเห็นววิดูไบรอบทิศ 

  น าท่านสู่หา้งสรรพสินคา้ดูไบ เพื่อชม เดอะดูไบ มอลล์ (The Dubai Mall) เป็นแหล่งชอ้บป้ิงขนาดใหญ่ท่ีสุด
แห่งหน่ึงของโลก ชม Aquarium ขนาดยกัษ ์ต่ืนตาต่ืนใจไปกบัฝงูฉลามอยา่งใกลชิ้ดและสัตวน์ ้านานาชนิด 
Aquarium แห่งน้ีไดช่ื้อวา่ใชแ้ผน่อะคริลิคในการประกอบตูป้ลาท่ีใหญ่สุดในโลก และเดอะ ดูไบ มอลล ์ยงั
เป็นส่วนหน่ึงของดาวน์ทาวน์เบิร์จดูไบ (Downtown Burj Dubai) มูลค่า2หม่ืนลา้นดอลลาร์สหรัฐ ซ่ึงเป็น
ท่ีตั้งของเบิร์จดูไบอาคารท่ีสูงท่ีสุดในโลกซ่ึงมีร้านคา้กวา่ 1,200 ร้านร้านอาหารและเคร่ืองด่ืมกวา่ 160 ร้าน 

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัาคาร Orchestra Restaurant ในหา้งดูไบมอล์ 
   น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
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24.00 น.  อิสระส าหรับท่านท่ีตอ้งการชมจุดพุลไฟนบัถอยหลงัเพื่อส่งทา้ยปีเก่าตอ้นรับปีใหม่ ปี 2560 หรือ 2017  

 
 
วนัทีส่าม/1 ม.ค อาบูดาบ-ีGrand Mosque–เฟอราร่ีเวลิด์- ทานข้าวในอมิิเรทพาเลท – ตะลุยทะเลทราย เช้า/กลางวนั/เยน็ 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ในโรงแรม  
  เดินทางจากเมืองดูไบสู่เมืองอาบูดาบี ้เมืองท่ีไดรั้บสมญานามวา่เป็น Garden of Gulf เพราะความเขียวขจี

ของตวัเมืองและไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นสวรรคแ์ห่งทะเลทราย ผา่นชมสถานท่ีส าคญัๆของรัฐ ตลอดจนการ
สร้างบา้นเรือนท่ีเอาชนะธรรมชาติท่ามกลางทะเลทรายอนัแหง้แลง้ ผา่นชมพระราชวงัท่ีประทบัประมุขของ
ประเทศ (จากเมืองดูไบสู่เมืองอาบูดาบ้ีใชเ้วลาประมาณ 2 ชัว่โมง)  

  น าท่านแวะถ่ายรูป Ferrari World  Theme Park สวนสนุกในร่มท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกเป็นสวนสนุกในร่ม
แห่งแรกและใหญ่ท่ีสุดในโลกเก็บภาพกบัรถแข่ง Formula 1 Super Car 

  จากนั้นน าท่านชม สุเหร่าท่ีงดงามท่ีสุดของ U.A.E คือ สุเหร่าSheikh Zayed bin Sultanal Nahyan Grand 

Mosque ซ่ึงใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของโลกและเป็นสุเหร่าประจ าเมืองของท่านเชคท่ีก่อตั้งประเทศสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตต ์ท่ีท่านสร้างไวก่้อนท่านจะสวรรคต การก่อสร้างรวมทั้งหมดเป็นเวลา 10 ปี สุเหร่าน้ีมีพรม
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ผนืท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกขนาด 5,627 ตารางเมตร และโคมไฟ Chandelierใหญ่ท่ีสุดในโลก ราคาราว 30 ลา้น
ดอลลาร์ น าเขา้จากประเทศเยอรมนัท าดว้ยทองค าและทองแดง  

         **ส าหรับสตรีทางทวัร์ไดจ้ดัเตรียมชุดคลุมเพื่อเขา้มสัยดิใหแ้ลว้ หรือแต่งตวัตามอิสระหา้มรัดรูปหรือโชวผ์วิกาย** 
กลางวนั            รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารภายใน Emirate Palace โรงแรมหรู 7 ดาวหนงัเร่ืองSEX&CITY 
บ่าย   ชมโรงแรม Emirate Palace สวยงามดัง่พระราชวงัตกแต่งภายในโรงแรมดว้ยทอง เป็นสถานท่ีท่ีใหใ้นการ

ถ่ายท าภาพยนตฮ์อลีวดู เช่น  The Sex & City และ Fast & Furious 7  เม่ือไดเ้วลาอนัควรน าท่านกลบัสู่ดูไบ  

15.00 น.   น าท่าน ตะลุยทวัร์ทะเลทราย  (Dune Safari & BBQ Dinner) โดยรถ 4 W/D พร้อมคนขบัท่ีมีประสบการณ์ 
(รถขบัเคล่ือน 4 ลอ้) 1 คนั / 6 ท่าน ท่านจะไดส้นุกสนาน และต่ืนเตน้พร้อมสัมผสักบั ประสบการณ์อนั
แปลกใหม่กบัการนัง่รถตะลุยไปบน Dune (เนินทราย) ท่ีมีทั้งสูงและต ่าสลบักนัไป ท่ีทา้ทายและหวาดเสียว
แต่ปลอดภยั อิสระถ่ายรูป (Dubai Sun Set) ชมพระอาทิตยต์กดินอนังดงามบนเนินทราย สุดแสนโรแมนติก 
จากนั้นเชิญท่านอิสระ..พร้อมใหท้่านไดส้นุกสนานกบัการข่ีอูฐหรือใหท้่านพกัผอ่นในแคมป์อาหรับ ซ่ึงมี
กิจกรรม มากมาย  ** อย่าลืม ** เอาแจค็เก็ต, แวน่ตาและกลอ้งถ่ายรูปไปดว้ย **  

หมายเหตุ ..!! - ท่านท่ีเมารถกรุณาทานยาแกเ้มาล่วงหนา้อยา่งนอ้ยคร่ึงช.ม./แจง้หวัหนา้ทวัร์ก่อนไปทวัร์ทะเลทราย           
ฟรี.. Camp!! - กิจกรรม ภายในแคมป์- Henna Tattoo. (ทดลองศิลปะการเพน้ทล์วดลายแบบฉบบัชาวอาหรับ)         
    - SHI SHA.. (เคร่ืองสูบบารากุ แบบฉบบัของชาวอาหรับ กล่ินผลไม)้     
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  - GALA BAYA... ใหท้่านแต่งกายพื้นเมืองแบบชาวอาหรับ ถ่ายรูปเก็บไวเ้ป็นท่ีระลึก  
      - ข่ีอูฐ... ใหท้่านข่ีอูฐเดินกลางทะเลทราย ถ่ายรูปเก็บไวเ้ป็นท่ีระลึก  

      - ฟรี.. ไม่อั้น ชิมชาอาหรับ, อินทผลมั, ชา, กาแฟ, น ้าอดัลม, น ้าด่ืมอนามยั (ไม่รวมป๊อบคอร์น, และเคร่ืองด่ืม
แอลกฮอลล ์อาทิเช่น เหลา้, เบียร์, ไวน์ ฯลฯ ซ่ึงท่านตอ้งซ้ือเพิ่มเองต่างหาก)        

ค ่า   Arab Buffet & BBQ กลางทะเลทราย (ม้ือน้ีเป็นแบบ... ต่อคิวบริการตวัเอง) 
    - ทดลองชิมอาหาร แบบอาหรับแบบบาร์บีคิว (ไก่, เน้ือแกะ, เน้ือววั), สลดัผกั, ผกัดอง, ฮามุส, มนัฝร่ังอบ, 

สปาร์เกตต้ี, เป็นตน้ บรรยากาศสไตลอ์าหรับนัง่เบาะบนพื้นพรมกลางทะเลทราย ใกลเ้วทีการแสดง 
   - ชมระบ าหน้าท้อง (Belly Dance) ศิลปะโชวจ์าก...สาวชาวอาหรับ                     

   - ชมระบ ากระโปรง... ประดบัไฟสวยงาม (Tanora) ศิลปะแห่งการร่ายร ากระโปรงของชายหนุ่ม 
  - ระบ าอาหรับ (Arabian Dance Show) ซ่ึงหาดูไดย้าก มีเฉพาะแถบอาหรับเท่านั้น  

       น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 

 
 

วนัทีส่ี่/2 ม.ค                 พพิธิภัณฑ์ดูไบ – ตลาดทอง และ ตลาดเคร่ืองเทศ - Mall of Emirate    เช้า /กลางวนั/- 

เช้า       รับประทานอาหารเชา้ ในโรงแรม – เช็คเอา้ท ์
จากนั้นน าคณะเดินทางเพื่อแวะถ่ายรูป พระราชวงัท่านชีค (Shiekh Palace) หนา้พระราชวงัอนังดงาม ของ
ครอบครัว  Shiekh Al Maktoum อนัยิง่ใหญ่อลงัการ ซ่ึงมีความร่มร่ืนเตม็ไปดว้ยตน้ไม ้และพืชพรรณนานา
ชนิด และบรรดาเหล่านกยงูมากมาย  
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  น าท่านชมพพิธิภัณฑ์ดูไบ (Dubai Museum) เป็นพิพิธภณัฑท่ี์ทนัสมยัท่ีสุดในตะวนัออกกลางสร้างเม่ือ
ศตวรรษท่ี 19 บูรณะคร้ังล่าสุดปี 1970  เป็นพิพิธภณัฑท่ี์รวบรวมเร่ืองราวประวติัศาสตร์ท่ีส าคญั เช่น การ
คน้พบงานศิลป์ ภายในหลุมฝังศพท่ี Al Qusais ท่ีมีอายมุากกวา่ 4,000 ปี เร่ืองราวการคา้ขายมุก ใน
ประวติัศาสตร์ ก่อนการคน้พบน ้ามนั  ประทบัใจกบัการน าเทคโนโลยต่ีางๆมาถ่ายทอด บอกเล่าเร่ืองราว
ประวติัศาสตร์ของชาวอาหรับโบราณ  

  น าท่านชม Dubai Creek ท่ีจะแบ่งดูไบออกเป็น 2 ส่วนคือ Deira Dubai และ Bur Dubai เป็นทะเลท่ีขดุเขา้
มา มีความยาวประมาณ 14 กิโลเมตร  มีท่าจอดเรือ 8 ท่าใหท้่านนัง่เรือ Abra ชมและถ่ายรูปกบัทศันียภาพ
สองฟากฝ่ัง ของ Creek ได ้ตามอธัยาศยัจากนั้น น าท่าน..ชอ้ปป้ิงท่ี ตลาดทอง และ ตลาดเคร่ืองเทศ (Gold & 

Spicy Souk) เป็นตลาดทองท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ขายทุกอยา่งท่ีเป็น Jewelry เช่น มุกอญัมณี ต่างๆ ร้านเล็กๆ
จะอยูห่ลงัร้านใหญ่ มีร้านทองมากมายกวา่ร้อยลา้น ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือหลายดีไซน์   

เทีย่ง    น าท่านรับประทานอาหารเท่ียง  ณ ภตัตาคารอาหารไทย ร้านไทยชิ 
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บ่าย น าท่านเดินทางสู่หอ้ง Mall of Emirate เป็นศูนยก์ารคา้สร้างข้ึนใหม่ล่าสุดของดูไบ ภายในมีสินคา้ชั้นน า
มากมาย อิสระช็อปป้ิง โดยไฮไลทส์ าหรับท่ีน้ีคือมีลานสกีหิมะในร่ม ซ่ึงเป็นท่ีนิยมมากในขณะน้ี SKI 

PARK โดยเนรมิตใหมี้ลานสกีหิมะขนาดใหญ่ (จ าลองมาจากเมืองตากอากาศในประเทศสวสิเซอร์แลนด์) 
  **หมายเหตุ** ค่าเขา้และอุปกรณ์ Ski Dubai ไม่รวมในทวัร์ 
17.00 น.  น าท่านออกเดินทางสู่สนามบินเพื่อเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 
20.30 น  บินตรงกลบักรุงเทพฯโดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 518 
**หมายเหตุ**  รูปภาพทั้งหมดใชเ้พ่ือประกอบการบรรยายรายละเอียดในโปรแกรมเท่านั้น และ โปรแกรมสามารถปรับเปล่ียนไดต้ามสถาน์การณ์จริงท่ีเกิดข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที่ห้า/3 ม.ค  สนามบินสุวรรณภูมิ   - /-/- 

08.00 น.             ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ... โดยสวสัดิภาพ   
************************************ 

ก าหนดการเดินทาง คณะ 20 ท่านขึน้ไป ราคาพกัคู่/ท่าน พกัเดี่ยวเพิม่ 

30 ธ.ค – 3 ม.ค 61  (ส่งทา้ยปีเก่าตอ้นรับปีใหม่) 55,900 12,000 
*หมายเหตุ* ราคาแพค็เกจทวัร์น้ีไม่มีแจกกระเป๋าเดินทางหรือของสมณาคุณแจก 
 
อตัรานีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน กรุงเทพฯ – ดูไบ –กรุงเทพฯ โดยสารการบินการบินไทย ชั้นประหยดั รวมค่าภาษีสนามบิน  

 3 คืน โรงแรมตามท่ีระบุ   

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ และค่ารถโคช้ แอร์ ในการน าเท่ียวตามรายการ 

 บริการไกด ์ภาษาองักฤษ  และหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์ ในกรณี 15 ท่านข้ึนไป 
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 ค่าประกนัอุบติัเหตุแบบหมู่คณะวงเงิน 1,000,000 บาท  

 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ พร้อมค่าน ้าระหวา่งม้ืออาหารทุกม้ือ และระหวา่งวนั ท่านละ 2 ขวด 

 ค่าวซ่ีาประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

อตัราน้ีไม่รวม  

  ค่าใชจ่้ายส่วนตวั 

  ค่าเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษในโรงแรมและร้านอาหาร 

  ค่าใชจ่้ายนอกเหนือระบุในโปรแกรม  

  ค่าทิปไกด ์ และคนรถ ขั้นต ่า  5 $ ต่อคน ต่อวนั (ทั้งทริป 5 x 4 วนั = 20 USD/ท่าน) 

       หวัหนา้ทวัร์ไทย ทิปตามศรัทธา (ขั้นต ่า3$/วนั x 4 วนั) 

 ค่ายกกระเป๋า,ท่ีสนามบิน/โรงแรมฯ  

 VAT 3 %, 7 % 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง 
1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วนัก่อนการเดินทาง พร้อมช าระงวดแรก 10,000 บาท / ท่าน และส่งมอบเอกสาร
การเตรียมการยืน่ขอวซ่ีาตามท่ีก าหนด *** 

2. ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนออกตัว๋ 30 วนัก่อนการเดินทาง  
3. กรณียกเลิก 25 วนัการเดินทาง บริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งขอหกั 50 % ของค่าทวัร์ หรือตาม คชจ. จริงท่ีเกิดข้ึน 
4.กรณีก่อนการเดินทาง 20 วนั หลงัจากออกตัว๋แลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินเตม็จ านวนของค่าทวัร์  
หมายเหตุ 
1.บริษทัฯ ไม่มีนโยบายยกเลิกทวัร์ ในกรณีท่ีไม่ครบ 15 ท่าน จะไม่มีหัวหน้าทวัร์เดินทางดว้ย แต่มีเจา้หน้าท่ีท่ีดูไบ 
และราคาจะเปล่ียนแปลงตามจ านวนผูเ้ดินทางจริง 
2.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ข
ไดแ้ละจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผดิชอบของหวัหนา้ทวัร์
และเหตุสุดวสิัยบางประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  
3.เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธ
การเขา้ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
4. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตฯเพื่อให้อยู่ใน
ดุลพินิจของสถานทูตฯ เร่ืองวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของ
บริษทัฯ เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรง ทาง
บริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของเอกสารวซ่ีา 
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5.ในกรณีสายการบินยกเลิกหรือเท่ียวบินล่าชา้ ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเ้พื่อความเหมาะสม ทั้งน้ีทาง
บริษทัฯจะยดึถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภยัของคณะผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
เอกสารประกอบการขอวซ่ีา 

- หนังสือเดินทาง : ตอ้งมีอายเุหลือการใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง และตอ้งมีหนา้วา่งเหลือส าหรับ
ประทบัตราวซ่ีา และตราประทบัเขา้-ออกอยา่งนอ้ย 3 หนา้เตม็ 

- รูปถ่าย : รูปสีขนาด ขนาดใดก็ได ้
**ส่งเอกสารทั้ง2อยา่งใหท้างอีเมล ์โดยสแกนหรือถ่ายรูปหนงัสือเดินทางหนา้แรกและรูปถ่ายสีชดัเจนส่งใหท้างอีเมล ์ไม่ใชเ้ล่มจริง** 


