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อิมเมจ ฮอลิเดย ์ขอน ำท่ำนเปิดประสบกำรณใ์หม่ ณ ดินแดนทะเลทรำยแห่งควำมมัง่คัง่ 

น ำท่ำนใชชี้วิตล ้ำสมยัแบบมหำเศรษฐี กบัโรงแรมและรำ้นอำหำรท่ีเรำคดัสรรคอ์ยำ่งดี 
ข่ีอูฐตะลยุทะเลทรำย ชมสวนดอกไมท้่ำมกลำงทะเลทรำย มิรำเคิล กำรเ์ดน้ 

ชมควำมยิง่ใหญ่ของ เบิรจ์คำลิฟำ ตกึที่สูงที่สุดในโลก ชมโลกแห่ง FERRARI WORLD  

เดินทำงสะดวกสบำย พรอ้มที่พกั  และบรกิำรสุดประทบัใจ 

 แลว้คุณ...จะรกัเรา 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง    -  เมษำยน   จ  ำนวน  ท่ำนข้ึนไป 

วนัแรกของกำรเดินทำง  ( )       กรุงเทพฯ – ดูไบ (สำธำรณรฐัอำหรบัเอมิเรสต)์ 

.  น. คณะพรอ้มกันท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก (ชั้น ) ณ 
เคาน์เตอรส์ายการบินไทย (ประตูทางเขา้หมายเลข ) โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษัทคอยตอ้นรบั และ
อ านวยความสะดวกใหก้บัทุกท่าน   

.  น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG517 

(เวลาทอ้งถ่ินดไูบชา้กว่ากรุงเทพฯ 3 ชัว่โมง) 
.  น.  เดินทางถึงสนามบินนานาชาติดไูบ ประตสูู่ตะวนัออกกลาง หลงัจากผ่านพิธีศุลกากรและผ่านการ 

ตรวจคนเขา้เมืองพรอ้มตรวจเช็คกระเป๋าสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ น าท่านเดินทางสู่โรงแรมท่ีพกั 

ทีพ่กั   LE MERIDIEN MINA HOTEL หรือเทียบเท่ำ  
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วนัที่สองของกำรเดินทำง  ( )  ดูไบ – THE PALM ISLAND – จูไมร่ำ บีช – MIRACLE GARDEN 

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ ภตัตำคำรภำยในสนำมบิน  
น าท่านข้ึนรถไฟ Monorail ชมทัศนียภาพ อันงดงาม..ของ Atlantis Beach, Aquaventure Zone, 

Arabian Seaและต่ืนตาต่ืนใจกับความความยิ่งใหญ่ อลังการของโครงการ Atlantis Hotel และ The 

Palm Project ..น าท่านสู่โรงแรม The Atlantis The Palm เป็นโครงการท่ีอลงัการ สุดยอดโปรเจคสข์อง 
ยไูนเต็ดอาหรบัเอมิเรตส ์โดยการถมทะเล ใหเ้ป็นเกาะเทียม สรา้งเป็นรปูตน้ปาลม์ 3 เกาะ บนเกาะมี
ท่ีพกัโรงแรม รีสอรท์อพารต์เมน้ รา้นคา้ ภตัตาคาร รวมทั้งส านัก งานต่างๆ นับว่าเป็นส่ิงมหศัจรรย์
อนัดับท่ี 8 ของโลก ใหท่้านไดช้มกบัความยิ่งใหญ่ของเกาะน้ี และน าท่านเขา้ชมการจดัแสดงสตัวน์ ้า
และชมการจ าลองสมบติัล ้าค่าใตท้อ้งทะเลลึกจากซากเรือท่ีอบัปางลง ผ่านบานกระจกขนาดยกัษ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร Kaleidoscope ภำยในโรงแรม The Atlantis บริกำรท่ำนดว้ย
อำหำรบุฟเฟ่ต ์ 

จากน้ันน าท่านชม มิรำเคิล กำรเ์ดน้ (Miracle Garden) สวนดอกไมท่้ามกกลางทะเลทราย  ใน  
รฐัแห่งสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์สวนดอกไมท่ี้ไดร้บัการยอมรบัว่าใหญ่ท่ีสุดในโลก เป็นโปรเจ็คในดา้น
การพฒันาโอเอซิสในทะเลทราย โดยสวนดอกไมแ้ห่งน้ีถูกเนรมิตรข้ึนบนดไูบแลนด์ (Dubailand) ท่ีมี
ดอกไมก้วา่  ลา้นตน้ บนพ้ืนท่ีกวา่ ,  ตารางเมตร  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำ่                    บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร บริกำรท่ำนดว้ยอำหำรจนี 

ทีพ่กั   LE MERIDIEN MINA HOTEL หรือเทียบเท่ำ  
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วนัที่สำมของกำรเดินทำง  ( )  ดูไบ – จูไมร่ำ บีช  - MADINAT SOUQ  - DUNE SAFARI  - ชมโชวพ้ื์นเมือง 

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 น าท่านชมชายหาด Jumeirah Beach ซ่ึงเป็นชายหาดตาก อากาศท่ีสวยงามยอดนิยม ของดไูบ 
จากน้ันน าท่านถ่ายรปูกบัโรงแรม โรงแรม Burj Al Arab โรงแรมสุดหร ูระดบั ดาว ท่ีสวยและหรหูรา
ท่ีสุด แห่งหน่ึงของโลก และมีช่ือเสียงของตะวนัออกกลาง ท่ีทุกคนใฝ่ฝันท่ีจะมีโอกาสเขา้ไปสมัผสั 
ตั้งอยูริ่มอ่าวอาหรบั เป็นท่ีพกัอาศยัของเศรษฐีชาวอาหรบั จากน้ันน าท่านสู่ เมดิแนท จไูมร่า ซุค 
(Madinat Jumeirah Souk) ศนูยก์ารคา้รปูทรงอาหรบัโบราณตั้งอยูติ่ดริมทะเล ซ่ึงเรียกไดว้า่เป็นเวนิ
สแห่งตะวนัออกกลางเลยท่ีเดียวอีกทั้งภายในยงัตกแต่งสวยงามแบบอาหรบัและมีรา้นคา้ทนัสมยัและ
ของฝากมากมายใหท่้านจบัจ่ายซ้ือของ  

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ  ภตัตำคำร TAI-CHI บริกำรท่ำนดว้ย อำหำรไทยจำกรำ้นช่ือดงัของ
เมืองดูไบ 

น าท่าน ตะลุยทัวรท์ะเลทรำย Dune Safari โดยรถ  W/D พรอ้มคนขับท่ีมีประสบการณ์ (รถ
ขบัเคล่ือน  ลอ้)  คนั /  ท่าน ท่านจะไดส้นุกสนาน และต่ืนเตน้พรอ้มสมัผสักบั ประสบการณอ์นั
แปลกใหม่กับการนั่งรถตะลุยไปบนDune (เนินทราย) ท่ีมีทั้งสูงและต า่สลับกันไป ท่ีทา้ทายและ
หวาดเสียวแต่ปลอดภยั ทั้งน้ีท่านสามารถเพลิดเพลินกบักิจกรรมต่างๆมากมายภายในแคมป์ อาทิ ข่ี
อฐู เพน้ทเ์ฮนน่า เป็นตน้  

ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำร Al Hadeerah บริกำรท่ำนดว้ยอำหำรบุฟเฟ่ต ์พรอ้มชมกำรแสดง
พ้ืนเมืองจำกทำงโรงแรม 
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ทีพ่กั   LE MERIDIEN MINA HOTEL หรือเทียบเท่ำ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ี่ของกำรเดินทำง ( ) ดูไบ -อำบูดำบี–แกรนดม์อส-เอมิเรตสพ์ำเลซ–FERRARI WORLD-YAS ISLAND  
เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ ภตัตำคำรภำยในสนำมบิน  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองอำบูดำบี ไดร้บัสมญานามวา่เป็น GARDEN OF GULF เพราะความเขียวขจีของ
ตวัเมือง และไดร้บัการยกยอ่งว่าเป็น “สวรรคแ์ห่งทะเลทราย” น าท่านชม GRAND MOSQUE สุเหร่าท่ี
สรา้งข้ึนโดยผูค้รองนครอบดูาบี ท่าน Shiek Al Nayan ตั้งเด่นตระหง่านอยูก่ลางใจเมือง  สุเหร่าแห่งน้ี
มีความสวยงามทั้งสถาปัตยกรรมและเป็นสถานท่ีท่ีมีความส าคญัทางศาสนาของชาวอบดูาบีและยงัได้
ช่ือว่าเป็นสุเหร่าท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศอาหรบัเอมิเรตส ์สุเหร่าท่ีงดงามท่ีสุดของU.A.E ซ่ึงใหญ่เป็น
อนัดับ  ของโลก และเป็น สุเหร่าประจ าเมือง การก่อสรา้งรวมทั้งหมดเป็นเวลา 10 ปี สุเหร่าน้ีมี
พรมผืนท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ขนาด 5,627 ตารางเมตร และโคมไฟ Chandelier ใหญ่ท่ีสุดในโลก ราคา
ราว  ลา้นดอลล่าร ์น าเขา้จากประเทศเยอรมนัท าดว้ยทองค า และทองแดง (ทางบริษัทมีชดุคลมุ 
และผา้คลมุผมใหท่้านเรยีบรอ้ยแลว้)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรภำยใน EMIRATE PALACE  โรงแรมอนัโด่งดงั มี
สถำปัตยกรรมที่สวยงำมและมีช่ือเสียงระดบัโลก  

 

 

 

 

บ่ำย 
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น าทุกท่านเขา้ชม Ferrari World ซ่ึงเป็นสวนสนุกในร่มขนาดใหญ่ ณ กรุงอาบู ดาบี สหรัฐอาหรับเอ
มิเรตส ์ภายในมีทั้งโรงแรม เคร่ืองเล่น สนามแข่งรถ และพิพิธภัณฑ ์ความโดดเด่นอยู่ท่ีหลงัคาสีแดง 
ซ่ึงไดร้บัแรงบนัดาลใจจากตวัถงัของ เฟอรร์ารี GT ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านเขา้สู่ ศูนยก์ำรคำ้ยำส มอลล ์(Yas Mall) ตั้งอยู่บนเกาะยาส ซ่ึงเป็นเกาะท่ีสรา้งข้ึน
จากการถมทะเล ยาสมอลลป์ระกอบไปดว้ยรา้นคา้กวา่ 400 แห่ง โรงหนังประมาณ 20 โรง พรอ้มส่ิง
อ านวยความสะดวกและความบนัเทิงครบครนั ยาสมอลลแ์ห่งน้ี เป็นศูนยก์ารคา้ท่ีใหญ่เป็นอนัดับ 2 

ของสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์รองจากดูไบมอลล ์ท่ีมีเน้ือท่ีกวา้งใหญ่ถึง 502,000 ตารางเมตร หรือจะ
เลือกสนุกสนานกับ YAS WATERWOLRD ศูนยก์ลางความบันเทิงบนเกาะ Yas Island เป็นสวนน ้า
ขนาดใหญ่ท่ีสุดของอาบูดาบี บนพ้ืนท่ีกว่า  ไร่ ภายในท่านจะไดพ้บกนัเคร่ืองเล่นต่างๆ มากมาย 
นอกจากน้ีท่านยงัสามารถเพลิดเพลินกบัสระวา่ยน ้าว่ายน ้ากลางแจง้ พ้ืนท่ีเล่นและสระว่ายน ้าของเด็ก 

สนามเทนนิส สปา เฮลทค์ลบัและอุปกรณค์รบครนั (ไม่รวมค่ำเขำ้สวนน ้ำ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร CHEESECAKE FACTORY ภำยใน YAS MALL 

ที่พกั  CROWN PLAZA YAS ISLAND หรือเทียบเท่ำ โรงแรมแห่งน้ีตั้งอยูบ่นเกาะYas Island ท่ีเกิดจากการ 
ถมทะเล 
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วนัที่หำ้ของกำรเดินทำง  ( )     พิพิธภณัฑล์ฟู – ดูไบมอลล ์- เบิรจ์คำลิฟำ - ดูไบ – สนำมบิน 

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของอาบูดาบี พิพิธภณัฑล์ูฟว ์อำบูดำบี คือพิพิธภัณฑส์าขา
ย่อยแห่งแรกของพิพิธภณัฑล์ูฟว์นอกกรุงปารีส เกิดจากทางการสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์และทางการ
ฝรัง่เศส ลงนามความร่วมมือทางวฒันธรรมและศิลปะ โดยใหพิ้พิธภณัฑใ์ชช่ื้อลฟูว ์เป็นระยะเวลา 30 

ปี เสมือนเป็นสาขาย่อย ถือเป็นพิพิธภัณฑท์างศิลปะแห่งแรกของอาหรบัท่ีรวบรวมเอาผลงานศิลปะ
ช้ินส าคญัของโลกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัมารวมไวด้ว้ยกนั ภายใตแ้นวคิดการแบ่งปันเร่ืองราวอารย
ธรรมและวฒันธรรมของมนุษยชาติ สถาปัตยกรรมของพิพิธภัณฑแ์ห่งน้ีถือไดว้่ามีความโดดเด่นจน
เป็นอีกหน่ึงแลนด์มาร์กใหม่ท่ีดีไซเนอร์ทัว่โลกจะตอ้งแวะมาเยี่ยมชม โดยออกแบบกลุ่มอาคาร
พิพิธภัณฑ์หลากหลายรูปทรง จ านวน 55 หลัง ภายใตโ้ดมยักษ์สีเทาท่ีมีน ้ าหนัก 7,500 ตัน ซ่ึง
เท่ากับน ้ าหนักของหอไอเฟล และออกแบบเป็นรูปทรงเรขาคณิตซ่ึงเป็นอัตลักษณ์ส าคัญของ
วฒันธรรมตะวนัออกกลาง เทคนิคดังกล่าวท าใหเ้กิดความหวือหวาเม่ือแสงธรรมชาติลอดผ่านลง
มายงัเบ้ืองล่าง จะพบกบัช่องแสงจ านวนมากราวกบัอยู่ใตร่้มเงาอนัสลบัซบัซอ้นของตน้ปาลม์ ซ่ึงเป็น
สญัลกัษณข์อง UAE นัน่เอง  
 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  บริกำรท่ำนดว้ยอำหำรจนี  
จากน้ันเดินทางสู่ เดอะดูไบ มอลล ์(The Dubai Mall) แหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก
ผ่านชมอะควอเร่ียมขนาดยกัษ์ดา้นนอกต่ืนตาต่ืนใจไปกบัการชมฝูงฉลามอย่างใกลชิ้ด และสตัวน์ ้า
นานาชนิด อะควอเร่ียมแห่งน้ีไดช่ื้อว่าใชแ้ผ่นอะคริลิคในการประกอบตูป้ลาท่ีใหญ่สุดในโลก และเดอะ 
ดูไบ มอลล์ เป็นส่วนหน่ึงของดาวน์ทาวน์เบิร์จดูไบ (Downtown Burj Dubai) ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของเบิร์จ 
ดูไบ อาคารท่ีสูงท่ีสุดในโลกซ่ึงมีรา้นคา้กว่า ,  รา้น เม่ือถึงเวลาใหท่้านจะไดช้มน ้าพุ ของดูไบ
มอลล์ ซ่ึงเป็นน ้าพุท่ีสวยและใหญ่ท่ีสุดในโลก และน าท่านข้ึนสู่จุดชมวิวบนตึก เบิรจ์คำลิฟำ ท่ีชั้น 

 นับเป็นตึกระฟ้าสูงยวดยิ่ง ท่ีอยู่ในย่านกลางเมืองดูไบ และถูกจดัเป็นอาคารระฟ้าท่ีสูงท่ีสุดใน
โลก  
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ค ำ่  อิสระรบัประทำนอำหำรค ำ่ไดต้ำมอธัยำศยั เพ่ือใหท้่ำนไม่เสียเวลำในกำรเที่ยวชม 

.  น. ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติดไูบ โดยสายการบิน ไทย เท่ียวบินท่ี TG 518 

วนัที่หกของกำรเดินทำง ( )     ดูไบ (สำธำรณรฐัอำหรบั เอมิเรสต)์ - กรุงเทพฯ 

.  น. เดินทางถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

****************************** 
หมำยเหต ุ: รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม... โดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงประโยชน์และ  ความ
ปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัท่ีสุด 

อตัรำค่ำบริกำร 

ประเภทผูเ้ดินทำง ลกูคำ้ปกติ สมำชิกบตัร
หลกั 

สมำชิกบตัร
เสรมิ 

ผูใ้หญ่ 
เด็กอำยุต  ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่ำน) 

เด็กอำยุต  ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม ) 
เด็กอำยุต  ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตยีงเสริม ) 
พกัเดี่ยวเพิ่ม 

มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ)่ลด 

119,900.- 

113,900.- 

107,900.- 

101,900.- 

28,000.- 

16,000.- 

117,900.- 

111,900.- 

105,900.- 

  99,900.- 

28,000.- 

16,000.- 

118,900.- 

112,900.- 

106,900.- 

100,900.- 

28,000.- 

16,000.- 

** ขอสงวนสิทธ์ิออกเดินทำงขั้นต  ำ่  ท่ำนข้ึนไป ** 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เง่ือนไขกำรช ำระเงิน  

 “กำรจอง” กรุณาช าระมดัจ า ท่ำนละ , .- บำท  
 ช าระดว้ยเช็ค หรือแคชเชียรเ์ช็ค โดยสัง่จ่ายในนาม บริษทั อิมเมจ ฮอลิเดย ์(ประเทศไทย) จ  ำกดั 

 ช าระโดยเงินสด 

 ช าระดว้ยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซใ์บน าฝากมายงัเบอร ์Fax 0-2661-8083) 
กสิกรไทย  สำขำ สุขุมวิท  (เอ็กเชน ทำวเวอร)์    เลขที่  639-1-00264-7  บญัชีกระแสรำยวนั
หรือธนำคำรกรุงไทย สำขำยอ่ยอำคำรเอ็กเชนทำวเวอร ์เลขที่ 081-6-00318-1  บญัชีกระแสรำยวนั 

  “กำรจ่ำยส่วนที่เหลือ” กรุณาช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 14 วนั 

http://www.imageholiday.com/packagetour-booking-form.asp?pkgid=172&PeriodID=288


 8 

คะแนนสะสมส ำหรบัสมำชิก 

ประเภทผูเ้ดินทำง สมำชิกบตัร
หลกั 

สมำชิกบตัร
เสรมิ 

ผูใ้หญ่ 
เด็กอำยุต  ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่ำน) 

เด็กอำยุต  ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม ) 
เด็กอำยุต  ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตยีงเสริม ) 
พกัเดี่ยวเพิ่ม (ไดร้บัคะแนนเพ่ิม) 

มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่)  

1179 

1119 

1059 

999 

280 

1019 

1179 

1119 

1059 

999 

280 

1019 

 

- สำมำรถใชค้ะแนนสะสมในกำรแลกส่วนลดไดสู้งสุด ,  คะแนน 

- คะแนนสะสมที่ไดร้บัเป็นไปตำมยอดกำรช ำระจริง 

- สมำชิกบตัรเสริมไดร้บัคะแนนสะสมเป็นไปตำมสมำชิกบตัรหลกั 

 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวม     :    
 .  ค่าบตัรโดยสารชั้นทศันาจรไป – กลบั ชั้นทศันาจร พรอ้มภาษีสนามบินทุกแห่ง+ภาษีน ้ามนั 

 .  ค่าท่ีพกั  คืน หอ้งละ -  ท่าน   
 .  ค่าสมัภาระน ้าหนักไมเ่กินท่านละ 30 กก. 
 .  ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามและอาหารตามรายการระบุ  
             .  ค่าวีซ่าเขา้ประเทศสาธารณรฐัอาหรบัเอมิเรต ์ 
             . ค่าหวัหนา้ทวัร ์และ/หรือ ไกดข์องบริษัททวัร ์Land Operater  ผูช้ านาญเสน้ทาง 

 . ประกนัอุบติัเหตุวงเงินท่านละ ,5 ,  บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีไม่รวม 

-  ค่าใชจ้่ายส่วนตวั  อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์  
-  ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย % และค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม %   

 -  ค่าท าหนังสือเดินทาง 

-  ค่ำภำษีเช้ือเพลิงที่ทำงสำยกำรบินอำจมีกำรเรียกเก็บเพ่ิมเตมิอีก !!!!! 

 

กำรยกเลิก   
1. กรุณาแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 21 วนัท าการ  มิฉะน้ัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 

2. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วนัท าการ  ทางบริษัทฯ มีความจ าเป็นตอ้งหกั 50% ของอตัราค่าบริการ 

3. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 10 วนัท าการ  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด 
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หมายเหตุและเง่ือนไขในการรบับริการ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัท่านผูเ้ดินทางท่ีเคยเดินทางแลว้มีประวติัความประพฤติไม่น่ารกั หรือมีพฤติกรรม

เป็นท่ีรงัเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รกัษาเวลา, พดูจาหยาบคาย, ด่ืมสุราบนรถ, ก่อเสียงร าคาญรบกวน
ผูอ่ื้น, หรือพยายามสรา้งความวุน่วายในคณะทวัร ์ฯลฯ ทั้งน้ีเพ่ือความสุขของคณะผูเ้ดินทางส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผู้เดินทางท่ีมีอายุครรภ์เกิน  เดือน ทั้งน้ีเพ่ือความปลอดภัยของท่านผู้
เดินทางและทารกในครรภ ์

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัท่านผูเ้ดินทางท่ีมีความประสงคจ์ะลกัลอบเขา้ประเทศอ่ืนเพ่ือไปท างาน หรือเพ่ือ
การอ่ืนใดอนัมิใช่การท่องเท่ียว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหห้รือไม่ใหบ้ริการแก่ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบ
ก่อนจองทัวรเ์พ่ือหาขอ้สรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ตอ้งกราบขออภัยเพราะบางเสน้ทางอาจไม่สะดวกในการ
เดินทางส าหรบัท่านท่ีตอ้งใชร้ถเข็น ยกเวน้ทวัรค์ณะส่วนตวั 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหห้รือไมใ่หบ้ริการแก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุต า่กวา่  ขวบ ร่วมเดินทาง
ไปดว้ย (กรุณาแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัรเ์พ่ือหาขอ้สรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ตอ้งกราบขออภยัเพราะ
เด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผูเ้ดินทางท่านอ่ืน ยกเวน้ทวัรค์ณะส่วนตวั 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหห้รือไม่ใหบ้ริการแก่ท่านท่ีเป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบาง
รายการทวัรห์รือบางเสน้ทาง ยกเวน้ทวัรค์ณะส่วนตวั 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านท่ีจองทวัรไ์วแ้ลว้ แต่ไม่ช าระเงินมดัจ าภายในระยะเวลา
ท่ีก าหนด ใหแ้ก่ลกูคา้ท่านต่อไปท่ีแจง้ช่ือรอไว ้ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ของผูร้่วมเดินทางท่านอ่ืน 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต า่กว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทาง
ทราบล่วงหนา้ก่อนเดินทางไมน่้อยกวา่ 15 วนั และยินดีจะจดัหาคณะทวัรอ่ื์นทดแทนหากท่านตอ้งการ 

9. ในกรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเงินค่าใชจ้่าย  
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง  วนั  ขอหกัรอ้ยละ  ของอตัราค่าบริการ 

 หากยกเลิกก่อนเดินทาง    วนั  ขอหกัรอ้ยละ  ของอตัราค่าบริการ 
10. ในกรณีท่ีท่านขอเปล่ียนตวัผูเ้ดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าไดท้นัภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน

การคิดค่าใชจ้่ายเพ่ิม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่าน้ัน เวน้แต่ตัว๋
เคร่ืองบินท่ีไมอ่นุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือหรือคืนตัว๋ 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแลว้ 
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบต่อการท่ีท่านถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ดินทางเขา้หรือออกจากประเทศใด ๆ อนั

เน่ืองมาจากเหตุผลส่วนตวัของท่านผูเ้ดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง, พกพาส่ิงของผิดกฎหมาย 
หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงการท่ีมิไดเ้ดินทางเพราะเหตุภยัธรรมชาติ หรือการยกเลิก
เท่ียวบิน 

13. ส าหรบัท่านผูเ้ดินทางท่ีประสงคจ์ะซ้ือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทวัร ์) 
หรือด าเนินการใด ๆ ท่ีก่อใหเ้กิดค่าใชจ้่าย กรุณาแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อน เพ่ือขอค ายืนยนัส าหรบัการออก
เดินทางของทัวรน้ั์นๆ หากท่านผูเ้ดินทางซ้ือตัว๋หรือช าระค่าใชจ้่ายใด ๆ ไป โดยไม่ไดร้บัการยืนยนัดังกล่าว 
แลว้ต่อมาทัวรน้ั์น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบส าหรบัค่าใชจ้่ายท่ี
เกิดข้ึน 

14. บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเท่ียว (ไฟนอลโปรแกรม) ใหแ้ก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วนั หาก
ท่านเห็นว่ารายการท่องเท่ียวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงคข์องท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลง
ของโรงแรมท่ีพกั หรือการปรบัเปล่ียนรายการท่องเท่ียวใด ๆ  ท่านมีสิทธ์ิขอยกเลิกการเดินทางไดเ้ป็นกรณี
พิเศษ โดยแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า  วนั หากท่านยืนยนัจะออกเดินทาง บริษัทฯ 
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ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เวน้แต่ ในกรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นหรือสุดวิสยั อาทิ การล่าชา้ของสาย
การบิน, การนัดหยุดงาน, การประทว้ง, การจลาจล, ภยัธรรมชาติ, อุบติัเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัท
ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งน้ีเพ่ือค านึงถึงความปลอดภัย 
และรกัษาผลประโยชน์ของท่านใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

15. สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีระบุในรายการไดร้วมค่าเขา้ชมไวแ้ลว้ หากในวนัเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวดงักล่าวปิดท า
การ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเขา้ชมใหแ้ก่ท่านตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารของสถานท่ีน้ัน ๆ หรือจะสลบัปรบัเปล่ียน
รายการเพ่ือใหท่้านสามารถเขา้ชมได ้  แต่ในกรณีท่ีมีเหตุล่าชา้หรือเหตุอ่ืนใดเกิดข้ึนระหว่างการเดินทางท า
ใหท่้านไมส่ามารถเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวดงักล่าวได ้โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่
คืนเงินค่าเขา้ชมใหแ้ก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบต่อการสญูหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อนัเกิดข้ึนแก่ทรพัยสิ์นของท่าน อนั
เน่ืองจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตวันักท่องเท่ียวเอง 

17. ของก านัลต่าง ๆ ท่ีบริษัทฯ มอบให ้( ถา้มี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหกัทอนเป็นส่วนลดเป็นตวัเงิน
ได ้โดยท่านสามารถเลือกใชข้องก านัลดงักล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกบัคณะทวัรห์รือไมก็่ไดต้ามอธัยาศยั 

18. ต าแหน่งท่ีนัง่บนเคร่ืองบินเป็นไปตามเง่ือนไขตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่
สามารถเลือกต าแหน่งท่ีนั่งได้เอง ทั้งน้ีบริษัทฯ จะพยายามจัดท่ีนั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความ
เหมาะสมใหดี้ท่ีสุดภายใตล้กัษณะต าแหน่งท่ีนัง่แบบหมูค่ณะท่ีสายการบินจดัใหม้า 

19. บริษัทฯ ขอตอ้นรับและมีความยินดีท่ีไดใ้หบ้ริการแก่ท่านผูเ้ดินทางท่ีเช่ือมัน่ในมาตรฐานของบริษัทฯ ซ่ึง
ประสงคจ์ะเดินทางไปท่องเท่ียวพกัผ่อนแบบหมู่คณะ และเขา้ใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวฒันธรรมของประเทศท่ี
ท่านไดเ้ดินทางไป 

20. เม่ือท่ำนจองทวัรแ์ละช ำระมัดจ  ำแลว้ หมำยถึงท่ำนยอมรบัในขอ้ควำมและเง่ือนไขที่บริษัทฯ แจง้แลว้
ขำ้งตน้ 

 


