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Code: IE06-ARE-OhoDubai-53EK-Feb-Apr-55-59-A221124 

 

โอโ้ห... ดไูบ 5 วนั 3 คนื 

โปรแกรมสดุหร ูเครือ่งบนิบรกิารประทบัใจ กนิด ีอยูด่ ีพกัโรงแรมด ี

เก็บทกุแลนดม์ารก์ใหม ่และส าคญัแหง่ดไูบและอาบดูาบ ี

 

 

**** จดุเดน่นา่สนใจของรายการทอ่งเทีย่ว ***** 

 

-  บนิตรงโดยการบนิอมิเิรทแอร ์บรกิารประทับใจ เครือ่งบนิล าใหญ ่ 

- ตกึเดอะปาลม์ทาวเวอร ์THE PLAM TOWER ชมววิ 360 องศาของ The Palm Jumeirah Island 

- รับประทานอาหารกลางวันในโรงแรมแอตแลนตสิ เดอะปาลม์รสีอรท์ 

- ไอน ์ดไูบ ( AIN DUBAI WHEELS) เป็นแลนดม์ารค์แหง่ลา่สดุ เป็นชงิชา้สวรรคท์ีใ่หญแ่ละสงูทีส่ดุในโลก 

- ชมพพิธิภณัฑล์ฟูวรใ์นกรงุอาบดูาบ ีเสมอืนสะพานเชือ่มอารยธรรม ระหวา่งยโุรปและอาหรับ 

- น าทา่นตะลยุทะเลทราย ชมพระอาทติยต์กดนิ ขีอ่ฐู สนุกสนานตืน่เตน้กบั ชมระบ าหนา้ทอ้งทีส่วยงาม 

- น าทา่นขึน้ตกึ Burj Khalifa (Burj Dubai) ช ัน้ 123-124 จดุชมววิของตกึ อสิระเก็บภาพประทับใจ 

OHO DUBAI 5D 3N 
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- แลนดม์ารก์ใหม ่Dubai Frame  กรอบรปูทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก ชมววิเมอืงดไูบ ทัง้ในอดตี ปัจจบุนั และ

อนาคต 

- ชมและสมัผัสประสบการณ์ พพิธิภณัฑแ์หง่อนาคต THE MUSEUM OF THE FUTURE 

 

 

วนัทีห่นึง่/   สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ – ดไูบ -  ตกึเดอะปาลม์ทาวเวอร ์                 -/-/- 

 

06.30 น.  พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ  

สายการบนิอมิเิรท ช ัน้ 4  ประต ู8  แถว T ป้ายตอ้นรบั OHO DUBAI พรอ้มเจา้หนา้ที ่คอยให ้

การตอ้นรับ 

09.30 น.   คณะออกเดนิทางสู ่เมอืงดไูบ โดยสายการบนิอมิเิรท เทีย่วบนิที ่EK375  

13.15 น. ถงึสนามบนิเมอืงดไูบ หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง  

 

น าทกุทา่นเดนิทางสูเ่มอืงดไูบเดนิทางสูต่กึเดอะปาลม์ทาวเวอร ์THE PLAM TOWER เพือ่ขึน้ไปยงัจดุ

ชมววิบนชัน้ 52 ชมววิ 360 องศาของ The Palm Jumeirah อนัเป็นสญัลักษณ์โครงการ THE PALM 

ISLAND ซึง่เป็นสิง่มหศัจรรยท์ีค่ดิคน้ส าหรับรองรับการอยูอ่าศัยในอนาคต สรา้งโดยการน าทรายมาถม

ทะเลเป็นเกาะเล็กๆ รวม 301 เกาะ มองจากมมุสงูเป็นรปูใบปาลม์เป็นทีม่าของชือ่โครงการเดอะปาลม์

ดไูบ 

 

ค า่   รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัาคาร  

   น าทา่นเขา้สูท่ีพั่กโรงแรม 4* หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง/  
ขึน้ตกึ Burj Khalifa-เดอะปาลม์-ทานขา้วในแอดแลนดต์สิ-Monorail-ตะลยุ

ทะเลทราย 

 เชา้ /กลางวนั/

เย็น 

 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ในโรงแรม  

 

น าทา่นเดนิทางสูต่กึ Burj Khalifa  เพือ่ขึน้ตกึ Burj Khalifa (Burj Dubai) ชัน้ 123-124 จดุชมววิของ

ตกึ อสิระเก็บภาพประทับใจ อสิระถา่ยรปูดา้นนอกตกึ Burj Khalifa (Burj Dubai) ซึง่เป็นทีส่ดุของทีส่ดุ

แหง่ดไูบ ซึง่สงูถงึ 828 เมตร (ปัจจบุนั) มทีัง้หมด 160 ชัน้ เป็นตกึทีไ่ดช้ ือ่วา่สงูทีส่ดุในโลก ชือ่ "เบริจ์

คาลฟิา" เพือ่เป็นเกยีรตแิกช่กีหค์าลฟิาบนิซาเอดอลันาหย์นั เจา้ผูค้รองนครอาบดูาบี ้และประธานาธบิดี

สหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์เบริจ์คาลฟิาออกแบบโดย เอสโอเอ็ม ผู ้ออกแบบเดยีวกนักบั เซยีรท์าวเวอร ์

อาคารทีส่งูทีส่ดุในสหรัฐอเมรกิา โดยเป็นโรงแรมอารม์านสี าหรับ 37 ชัน้ลา่ง โดยชัน้ 45 ถงึ 108 จะเป็น

อพารต์เมน้ท ์ 
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น าทา่นถา่ยรปูชายหาด Jumeirah Beach ซึง่เป็นชายหาดตากอากาศทีส่วยงามแวะถา่ยรปูดา้นนอก 

คูก่บัโรงแรม Burj Al Arab โรงแรมทีเ่ปรยีบเหมอืนเป็นสญัลกัษณ์หนึง่ของดไูบ 

 

 

 

  Highlight..!!  น าทา่น ขึน้รถไฟ Monorail (MRT) ชมทศันยีภาพ ในมมุสงูบนรถไฟชมความ

อลังการของโครงการ Atlantis Hotel และ The Palm Project โครงการ เดอะปาลม์ไอสแ์ลนด ์เป็น

โครงการทีอ่ลังการ สดุยอดโปรเจคของ  ยไูนเต็ดอาหรับเอมเิรตส ์ โดยการถมทะเล ใหเ้ป็นเกาะเทยีม 

สรา้งเป็นรปูตน้ปาลม์ 3 เกาะ บนเกาะมทีีพ่กัโรงแรม รสีอรท์ อพารต์เมน้ท ์รา้นคา้ ภตัตาคาร รวมทัง้

ส านัก งานตา่งๆ นับวา่เป็นสิง่มหัศจรรยอ์นัดบัที8่ ของโลก  

 

  น า ทา่นสูโ่รงแรม The Atlantis The Palm ชมตูป้ลาทีร่วมปลาสายพันธุจ์ากทะเล  

 

   ซือ้เพิม่ The Lost Chamber ชมสตัวน์ ้าไมร่วมอยูใ่นโปรแกรม หากทา่นตอ้งการชมกรณุาจัดการเวลาให ้

เหมาะกบัโปรแกรมทัวร ์  

 

กลางวนั   พเิศษ!!! รับประทานอาหารกลางวัน buffet ณ ภตัาคารในโรงแรมแอตแลนตสิ เดอะปาลม์รสีอรท์  

 

15.00 น.   น าทา่น ตะลยุทวัรท์ะเลทราย  (Dune Safari & BBQ Dinner) โดยรถ 4 W/D พรอ้มคนขบัทีม่ี

ประสบการณ์ 1 คัน / 6 ทา่น ทา่นจะไดส้นุกสนาน และตืน่เตน้พรอ้มสมัผัสกบั ประสบการณ์อนัแปลก

ใหมก่บัการน่ังรถตะลยุไปบน Dune (เนนิทราย) ทีม่ทีัง้สงูและต ่าสลบักนั อสิระถา่ยรปู (Dubai Sun Set) 

ชมพระอาทติยต์กดนิอนังดงามบนเนนิทราย  
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   จากนัน้เชญิทา่นอสิระ..พรอ้มใหท้า่นไดส้นุกสนานกบัการขีอ่ฐูหรอืพักผอ่นในแคมป์อาหรับ ซึง่มกีจิกรรม 

มากมาย  ** อยา่ลมื ** เอาแจ็คเกต็, แวน่ตาและกลอ้งถา่ยรปูไปดว้ย **  

 

  หมายเหต ุ..!! - ทา่นทีเ่มารถกรณุาทานยาแกเ้มาลว่งหนา้อยา่งนอ้ยครึง่ช.ม./แจง้หวัหนา้ทวัรก์อ่นไป

ทัวรท์ะเลทราย           

  ฟร.ี. Camp!! - กจิกรรม ภายในแคมป์- Henna Tattoo. (ทดลองศลิปะการเพน้ทล์วดลายแบบฉบบั

ชาวอาหรับ)         

    - SHI SHA.. (เครือ่งสบูบาราก ุแบบฉบบัของชาวอาหรับ กลิน่ผลไม)้     

  - GALA BAYA... ใหท้า่นแตง่กายพืน้เมอืงแบบชาวอาหรับ ถา่ยรปูเก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึ  

      - ขีอ่ฐู... ใหท้า่นขีอ่ฐูเดนิกลางทะเลทราย ถา่ยรปูเกบ็ไวเ้ป็นทีร่ะลกึ  

      - ฟร.ี. ชมิชาอาหรับ, อนิทผลมั, ชา, กาแฟ, น ้าอดัลม, น ้าดืม่ (ไมร่วมป๊อบคอรน์, และเครือ่งดืม่แอลก

ฮอลล)์ 

 

ค า่   Arab Buffet & BBQ กลางทะเลทราย (มือ้นีเ้ป็นแบบ... ตอ่ควิบรกิารตัวเอง) 

    - อาหาร แบบอาหรับแบบบารบ์คีวิ (ไก,่ เนือ้แกะ, เนือ้ววั), สลัดผัก, มนัฝร่ังอบ, สปารเ์กตตี,้ เป็นตน้  

   - ชมระบ าหนา้ทอ้ง (Belly Dance) ศลิปะโชวจ์าก...สาวชาวอาหรับ                     

   - ชมระบ ากระโปรง... ประดับไฟสวยงาม (Tanora) ศลิปะแหง่การรา่ยร ากระโปรงของชายหนุ่ม 

       น าทา่นเขา้สูท่ีพั่กโรงแรม 4* หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่าม/  

อาบดูาบ ี- Grand Mosque – เฟอรารีเ่วลิด ์– พพิธิภณัฑล์ฟูวร-์ชายหาด 

JUMEIRAH  เชา้/กลางวนั/เย็น 

 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ในโรงแรม  

   

  เดนิทางจากเมอืงดไูบสูเ่มอืงอาบดูาบี ้เมอืงทีไ่ดรั้บสมญานามวา่เป็น Garden of Gulf เพราะความเขยีว

ขจขีองตัวเมอืงและไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นสวรรคแ์หง่ทะเลทราย ผา่นชมสถานทีส่ าคัญๆของรัฐ 

ตลอดจนการสรา้งบา้นเรอืนทีเ่อาชนะธรรมชาตทิา่มกลางทะเลทรายอนัแหง้แลง้ ผา่นชมพระราชวังที่

ประทับประมขุของประเทศ (จากเมอืงดไูบสูเ่มอืงอาบดูาบีใ้ชเ้วลาประมาณ 2 ชัว่โมง)  

   

  น าทา่นแวะถา่ยรปู Ferrari World  Theme Park สวนสนุกในรม่ทีใ่หญท่ีส่ดุในโลกเป็นสวนสนุกใน

รม่แหง่แรกและใหญท่ีส่ดุในโลกเก็บภาพกบัรถแขง่ Formula 1 Super Car 

   

  จากนัน้น าทา่นชม สเุหรา่ทีง่ดงามทีส่ดุของ U.A.E คอื สเุหรา่Sheikh Zayed bin Sultanal 

Nahyan Grand Mosque ซึง่ใหญเ่ป็นอนัดับ 3 ของโลกและเป็นสเุหรา่ประจ าเมอืงของทา่นเชคที่

กอ่ตัง้ประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตต ์ทีท่า่นสรา้งไวก้อ่นทา่นจะสวรรคต การกอ่สรา้งรวมทัง้หมดเป็นเวลา 

10 ปี สเุหรา่นีม้พีรมผนืทีใ่หญท่ีส่ดุในโลกขนาด 5,627 ตารางเมตร และโคมไฟ Chandelierใหญท่ีส่ดุ

ในโลก ราคาราว 30 ลา้นดอลลาร ์น าเขา้จากประเทศเยอรมนัท าดว้ยทองค าและทองแดง  

**ส าหรับสตรสีามารถแตง่ตวัตามอสิระแตห่า้มรัดรปูหรอืโชวผ์วิกาย หา้มสวมเสือ้ผา้โปรง่แสง ตอ้งมผีา้

คลมุ** 
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กลางวัน            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 

บา่ย   แวะถา่ยภาพ อาคารเอทฮิดั ทาวเวอร ์(Etihad Towers) แลนดม์ารก์เมอืงอาบดูาบ ีตัวอาคารเคยใชเ้ป็น

สถานทีถ่า่ยภาพยนตร ์เดอะ ฟาสตแ์อนดฟิ์วเรยีส 7 (Fast & Furious 7)   

 

  แวะถา่ยภาพ EMIRATE PALACE เป็นโรงแรมของรัฐบาลอาบดูาบ ีบรหิารโดยกลุม่ Kempinski เปิด

ใหบ้รกิารครัง้แรกเมือ่ปี 2548 

   

  น าทา่นเขา้ชมพพิธิภณัฑล์ฟูวรใ์นกรงุอาบดูาบ ีสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์ภายใตอ้าคารรปูทรงโดมจาก

การออกแบบของสถาปนกิชาวฝร่ังเศส ฌอง นูแวล (Jean Nouvel)ไดแ้รงบนัดาลใจมาจากเมอืงโบราณ

ของชาวอาหรับอยา่งเมดนีา ในประเทศซาอดุอีาระเบยี ซึง่เป็นทีก่ลา่วขานของนักวจิารณ์วา่เป็นอาคารรปู

โดมทีส่วยงามและชาญฉลาดในเรือ่งของการเปิดรับแสงธรรมชาต ิทัง้ยงัชว่ยลดความรอ้นภายในไดอ้กี

ดว้ย ภายในลฟูวร ์อาบดูาบ ีบรรจชุ ิน้งานทางศลิปะกวา่ 600 ช ิน้ ทัง้ยงัน าผลงานบางสว่นจากลฟูวรใ์น

ฝร่ังเศสอกีกวา่ 300 ช ิน้มาจัดแสดงอกีดว้ย มผีลงานของศลิปินชือ่กอ้งโลกมากมายทัง้ แวน โกะ๊, ปิกสั

โซ ศลิปินชาวอเมรกินัอยา่ง เจมส ์แอบบอ็ตต ์แม็คนลีล ์วสิตเ์ลอร ์รวมไปถงึผลงานของศลิปินจนีอยา่ง 

อา้ยเวย่เวย่ อกีดว้ย เมือ่ไดเ้วลาอนัควรน าทา่นกลับสูด่ไูบ ใชเ้วลาประมาณ 2 ชัว่โมง 

   

  น าทา่นชมชายหาด JUMEIRAH BEACH ซึง่เป็นชายหาดตากอากาศทีส่วยงามยอดนยิมของดไูบแวะ

ถา่ยภาพ ณ รมิหาดจไูมรา่ ทีม่องเห็น ไอน ์ดไูบ ( AIN DUBAI WHEELS) เป็นแลนดม์ารค์แหง่ลา่สดุที่

เขา้รว่มรายการสถานทีท่อ่งเทีย่วท าลายสถติโิลกของดไูบ เป็นชงิชา้สวรรคท์ีใ่หญแ่ละสงูทีส่ดุในโลก 

ตัง้อยูบ่นเกาะบลวูอเตอรใ์กลด้ไูบ มารนีาในดไูบ ดว้ยความสงู 250 เมตรโดยขาของลอ้สงู 126 เมตร  

 

ค า่   รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัาคาร  

   น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ักโรงแรม 4* หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่ ี/่             พพิธิภณัฑแ์หง่อนาคต -กรอบรปูดไูบ - ดไูบมอลโ์ชวน์ า้พ ุ
 เชา้ /กลางวนั/

ค า่ 

 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ในโรงแรม – เชค็เอา้ท ์

 

น าทกุทา่นเขา้สู ่พพิธิภณัฑแ์หง่อนาคต THE MUSEUM OF THE FUTURE เสมอืนยานล าใหญท่ีพ่า

ทกุคนขา้มเวลาไปสูโ่ลกอนาคตในปี 2071 ภายใตแ้นวคดิทีว่า่ อนาคตเป็นของผูท้ีส่ามารถจนิตนาการ 

ออกแบบ และท าใหส้ าเร็จได ้มนัไมใ่ชส่ ิง่ทีค่ณุจะตัง้ตารอ แตค่ณุจะตอ้งสรา้งมนั คอนเซป็ตก์าร

ออกแบบของ Museum of the Future แฝงนัยอนัลุม่ลกึไวห้ลายดา้น ไมว่า่จะเป็นเนนิเขาสเีขยีว เป็น

ตัวแทนของแทนโลกทีแ่ข็งแรง คงทน และหยัง่รากลกึลงในสถานทีเ่วลา และประวตัศิาสตร ์ตกึรปูทรง

กลมคลา้ยดวงตาฉาบดว้ยลวดลายสวยงาม คอืตวัแทนของมนุษยชาต ิสะทอ้นความหลงใหลในศลิปะ 

และการออกแบบสรา้งสรรคท์ีก่ลมกลนืกบัสภาพแวดลอ้ม ขณะทีช่อ่งวา่งวงรกีลางอาคาร เป็นสญัลักษณ์

ของนวัตกรรม พืน้ทีว่า่งเปรยีบเสมอืนอนาคตทีเ่ปิดกวา้ง รอใหท้กุคนมารว่มกนัขดีเขยีน 

 

เทีย่ง    น าทา่นรับประทานอาหารเทีย่ง  ณ ภตัตาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูอ่กีหนึง่แลนดม์ารก์ ของดไูบ Dubai Frame “กรอบรปูดไูบ” ทีจ่ะน าทา่นยอ้นกลบัสู่

อดตีและสูอ่นาคต สถาปัตยกรรมตกึทีก่อ่สรา้งรปูแบบเป็น “กรอบรปู” ทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก  

พเิศษ!!! น าทา่นขึน้ตกึชมววิเมอืงดไูบ ทัง้ในอดตี ปัจจบุนั และอนาคต เพราะทีต่ัง้ของดไูบ เฟรมตัง้อยู่

บรเิวณเขตแบง่ระหวา่งเมอืงเกา่และเมอืงใหมอ่ยา่งพอดบิพอด ี
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เย็น  จากนัน้น าทา่นสูห่า้งสรรพสนิคา้ดไูบ เพือ่ชม เดอะดไูบ มอลล ์(The Dubai Mall) เป็นแหลง่ชอ้บป้ิง

ขนาดใหญท่ีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก  

 

  ชม Aquarium ขนาดยกัษ์ ตืน่ตาตืน่ใจไปกบัฝงูฉลามอยา่งใกลช้ดิและสตัวน์ ้านานาชนดิ Aquarium 

แหง่นีไ้ดช้ ือ่วา่ใชแ้ผน่อะครลิคิในการประกอบตูป้ลาทีใ่หญส่ดุในโลก และเดอะ ดไูบ มอลล ์ยงัเป็นสว่น

หนึง่ของดาวนท์าวนเ์บริจ์ดไูบ (Downtown Burj Dubai) มลูคา่2หมืน่ลา้นดอลลารส์หรัฐ ซึง่เป็นทีต่ัง้

ของเบริจ์ดไูบอาคารทีส่งูทีส่ดุในโลกซึง่มรีา้นคา้กวา่ 1,200 รา้นรา้นอาหารและเครือ่งดืม่กวา่ 160 รา้น 

หรอืจะเลอืก ในชว่งเวลาค า่คนืจะมโีชวร์ะบ าน ้าพทุีใ่หญท่ีส่ดุ หรอืจะเลอืกอสิระน่ังเรอืชมววิโดยรอบ    

(ไมร่วมในโปรแกรม) 

 

ค า่  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัาคาร ในหา้งดไูบมอล ์ 
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21.00 น.  น าทา่นออกเดนิทางสูส่นามบนิเพือ่เดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย 

 

วนัทีห่า้/ สนามบนิดไูบ - สนามบนิสวุรรณภมู ิ  - /-/- 

 

03.35 น  บนิตรงกลบักรงุเทพฯโดยสายการบนิอมิเิรท เทีย่วบนิที ่EK375 

12.45 น.   คณะถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิ... โดยสวสัดภิาพ   

**หมายเหต*ุ*  รปูภาพทัง้หมดใชเ้พือ่ประกอบการบรรยายรายละเอยีดในโปรแกรมเทา่นัน้ และ โปรแกรมสามารถ

ปรับเปลีย่นไดต้ามสถานก์ารณ์จรงิทีเ่กดิขึน้ 

 

************************************ 
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ก าหนดการเดนิทาง 66 (คณะ 15 ทา่นขึน้

ไป) 
ระดบัโรงแรม 

ราคาพกัคู/่ทา่น/

บาท 
พกัเดีย่วเพิม่ 

11 - 15 ก.พ  4 ดาว 55,900 10,000 

4 - 8 ม.ีค 4 ดาว 55,900 10,000 

12 - 16 เม.ย 4 ดาว 59,900 10,000 

13 - 17 เม.ย  4 ดาว 59,900 10,000 

 

อตัรานีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิ กรงุเทพฯ – ดไูบ –กรงุเทพฯ โดยสารการบนิการบนิอมิเิรท ชัน้ประหยดั รวมคา่ภาษีสนามบนิ  

 3 คนื โรงแรมตามทีร่ะบ ุ หรอืเทยีบเทา่ 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุและคา่รถโคช้ แอร ์ในการน าเทีย่วตามรายการ 

 บรกิารไกด ์ภาษาองักฤษ  และหวัหนา้ทวัรผ์ูม้ปีระสบการณ์ ในกรณี 15 ทา่นขึน้ไป 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตแุบบหมูค่ณะรายละเอยีดตามกรรมธรรม ์ 

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ พรอ้มคา่น ้าระหวา่งมือ้อาหารทกุมือ้ และระหวา่งวนั ทา่นละ 2 ขวด 

 คา่วซีา่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์

 

อตัรานีไ้มร่วม  

  คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั 

  คา่เครือ่งดืม่สัง่พเิศษในโรงแรมและรา้นอาหาร 

  คา่ใชจ้า่ยนอกเหนอืระบใุนโปรแกรม  

  คา่ทปิไกด ์ และคนรถ ขัน้ต ่า  5 $ ตอ่คน ตอ่วัน (ทัง้ทรปิ 5 x 4 วัน = 20 USD/ทา่น) 

        หวัหนา้ทวัรไ์ทย ทปิตามความพอใจ (100บาทx 5 วัน) 

 คา่ยกกระเป๋า,ทีส่นามบนิ/โรงแรมฯ  

 VAT 3 %, 7 % 

 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

1. กรุณาจองพรอ้มช าระงวดแรก 31,000 บาท / ท่าน และส่งมอบเอกสารการเตรยีมการยืน่ขอวซีา่ตามที่

ก าหนด *** 

2. สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นออกตั๋ว 45 วันกอ่นการเดนิทาง หรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

3. กรณียกเลกิทางบรษัิทฯ ขอหักคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ 
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หมายเหต ุ

1.บรษัิทฯ ไมม่นีโยบายยกเลกิทัวร ์ในกรณีทีไ่มค่รบ 15 ทา่น ราคาจะเปลีย่นแปลงตามจ านวนผูเ้ดนิทางจรงิ 

2.บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิัยจนไม่อาจ

แกไ้ขไดแ้ละจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีสู่ญหาย สูญเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของ

หัวหนา้ทัวรแ์ละเหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ  

3.เนื่องจากรายการทัวรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอื ถูก

ปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

4. กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูตฯเพือ่ใหอ้ยูใ่น

ดลุพนิจิของสถานทตูฯ เรือ่งวซีา่ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของ

บรษัิทฯ เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ไมว่่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรง 

ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของเอกสารวซีา่ 

5.ในกรณีสายการบนิยกเลกิหรอืเทีย่วบนิลา่ชา้ ก าหนดการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้พือ่ความเหมาะสม ทัง้นี้

ทางบรษัิทฯจะยดึถอืผลประโยชน ์ตลอดจนความปลอดภยัของคณะผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั ในกรณีเทีย่วบนิลา่ชา้ท าให ้

กระทบตอ่ทา่นผูท้ีม่ตีั๋วเทีย่วบนิภายในประเทศ ทางบรษัิทฯ ขออนุญาตสิงวนสทิธทิีจ่ะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆที่

เกดิขึน้ทัง้ส ิน้ 

 

โปรดทราบ 
 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย
ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง
เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 
เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่
ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 
9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย
เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 
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บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 
12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ
ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์
โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 

 
บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


