DUBAI - ABU DHABI
LUXURY DESTINATION
6D4N
อิ มเมจ ฮอลิ เดย์ ยิน ดีน ำท่ ำ นเดิน ทำงท่ อ งเที่ ยวช่ วงเทศกำลวั น หยุ ด กั บมหำ
นครแห่ งควำมมั่น คง สหรั ฐ อำหรั บ เอมิเ รตส์ ท่ อ งเที่ ยวสถำนที่ ไ ฮไลท์ สำคั ญ
ตึกเบิร์จคำลิฟำ วิหำรแกรนด์มอส วอร์เนอร์บรำเธอส์อำบูดำบี เดอะเฟรมดูไบ
ชมสวนมิรำเคิล กำร์เด้น ทัวร์ตะลุยทะเลทรำย DUNE SAFARI โดยรถ 4 W/D
ตะลุยดินแดนทะเลทรำย ช้อปปิ้ งห้ำงดัง ลิ้มลองมื้ออำหำรสุดพิเศษ พร้อมกำร
บริกำรและที่พักที่ระดับ DELUXE CLASS สุดแสนประทับใจ
อิมเมจ ฮอลิเดย์ แล้วคุณ...จะรักเรา

กาหนดการเดินทาง : 12-17 เมษายน 2563

วันอำทิตย์ที่ 12 เมษำยน 2563

(1)

กรุ งเทพฯ – สนำมบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ
07.00 น. พบกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T เคาน์ เตอร์เช็คอิน
สายการบิน เอมิ เรตส์ แอร์ไลน์ โดยมีเจ้ ำหน้ ำที่ ของบริษัทฯ คอยให้ กำรต้ อนรับและอ ำนวย
ควำมสะดวก
09.30 น. นำท่ำนออกเดินทำงสูส
่ นำมบินดูไบ สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ โดยสำยกำรบิน
เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK375 (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 6 ชั่วโมง)
13.00 น. เดินทำงถึง สนามบินนานาชาติดูไบ ประตูสู่ตะวันออกกลำง หลังจำกผ่ำน
พิธี ศุลกำกรและผ่ำ นกำรตรวจคนเข้ำ เมือ งตรวจเช็ คกระเป๋ำสัมภำระเรีย บร้อ ยแล้ ว จำกนั้ น
นำท่ ำ นเดิ น ทำงสู่ อาบู ดาบี เมือ งที่ ไ ด้ รับสมญำนำมว่ ำ เป็น GARDEN OF GULF เพรำะควำม
เขียวขจีของตัวเมือง และได้รับกำรยกย่องว่ำเป็น “สวรรค์แห่งทะเลทรำย” นำท่ำนเข้ำสูโ่ รงแรม
ที่พัก
ค่า

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

ทีพ
่ ัก

THE RITZ-CARLTON, ABU DHABI GRAND CANAL หรือระดับเทียบเท่า

วันจันทร์ที่ 13 เมษำยน 2563

(2)

ดูไบ – อำบูดำบี – แกรนด์มอส – วอร์เนอร์ บรำเธอร์ส อำบูดำบี – แอทแลนติส เดอะปำล์ม
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ
่ ัก

นำท่ำนชม แกรนด์มอส (GRAND MOSQUE) สุเหร่ำที่สร้ำงขึ้นโดยผู้ครองนครอำบูดำบี
ท่ำน SHIEK AL NAYAN ตั้งเด่นตระหง่ำนอยู่กลำงใจเมือง ซึ่งมีขนำดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก
สุเหร่ำแห่งนี้มีควำมสวยงำมทั้งสถำปัตยกรรมและเป็นสถำนที่ที่มีควำมสำคัญทำงศำสนำของ
ชำวอำหรับเอมิเรตส์ (ทำงบริษัทมีชุดคลุม และผ้ำคลุมผมให้ท่ำนเรียบร้อยแล้ว)
เทีย
่ ง บริ ก ารอาหารกลางวั น ณ EMIRATE PALACE โรงแรมอั น โด่ ง ดั ง ที่ มี
สถาปัตยกรรมอันสวยงามและมีช่ ือเสียง
น ำท่ ำ นสู่ WARNER BROS WORLD อาบู ด าบี ตั้ ง อยู่ บ นเกำะ YAS สวนสนุ ก ภำยใต้
แบรนด์ WARNER BROS ในร่มแห่งแรกของโลก ที่จะพำคุณไปยังดินแดนในภำพยนตร์ ไม่ว่ำจะ
เ ป็ น BEDROCK, DYNAMITE GULCH, CARTOON JUNCTION, GOTHAM CITY แ ล ะ
METROPOLIS ของตั วละครที่คุณชื่น ชอบเพื่อประสบกำรณ์ด่ ืมด่ำ ที่ ไม่เหมือ นใคร (ด้วยบั ต ร
EXTRA THE FLASH PASS) จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงสูท
่ ี่พัก แอทแลนติส เดอะปาล์ม
ค่า

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

ทีพ
่ ัก

ATLANTIS THE PALM RESORT หรือระดับเทียบเท่า

วันอังคำรที่ 14 เมษำยน 2563
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แอทแลนติส เดอะปำล์ม – ทัวร์ตะลุยทะเลทรำย
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

อิ สระให้ท่ำนได้พักผ่อนตำมอั ธยำศัยในช่วงเช้ำ เพลิดเพลินกั บกิ จกรรมภำยในที่พัก
ว่ำยน้ำ หรือใช้เวลำแสนพิเศษอยู่กับครอบครัว เพื่อผ่อนคลำยควำมเมื่อยล้ำ และนำท่ำนเข้ำชม
ควำมงำมของสั ต ว์ โ ลกใต้ ท้ อ งทะเลที่ เดอะลอส อควาเรี ย ม (THE LOST AQUARIUM)
อควำเรี ย มจั ดแสดงสัต ว์ น้ ำ ที่ ต้ั ง อยู่ ภ ำยใน Atlantis The Palm Resort ชมกำรจำลองสมบั ติ
ล้ำค่ำใต้ ท้องทะเลลึกจำกซำกเรือที่อับปำงลง ผ่ำนบำนกระจกขนำดยักษ์ ซึ่งภำยในตู้กระจก
บรรจุสง่ิ มีชีวิตทำงน้ำไว้ถึง 65,000 ชนิด
เทีย
่ ง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารภายใน ATLANTIS THE PALM

นำท่ำนสัมผัส ทัวร์ตะลุยทะเลทราย DUNE SAFARI โดยรถ 4 W/D พร้อมคนขับที่มี
ประสบกำรณ์ (รถขับเคลื่อน 4 ล้อ) 1 คัน / 6 ท่ำน ท่ำนจะได้สนุกสนำน และตื่นเต้นพร้อมสัมผัส
กั บ ประสบกำรณ์อั น แปลกใหม่กั บกำรนั่ ง รถตะลุย ไปบนDUNE (เนิ น ทรำย) ที่ มีท้ั ง สูง และต่ ำ
สลับกันไป ที่ท้ำทำยและหวำดเสียวแต่ปลอดภัย ทั้งนี้ท่ำนสำมำรถเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่ำงๆ
มำกมำยภำยในแคมป์ อำทิ ขี่อูฐ เพ้นท์เฮนน่ำ เป็นต้น
ค่า
บริ ก ารอาหารค่ า ณ ห้ อ งอาหาร AL HADEERAH ภายในรี ส อร์ ท BAB
AL SHAMS DESERT บริการท่านด้วยอาหารบุฟเฟ่ต์ พร้อมชมการแสดงพื้นเมือง
ทีพ
่ ัก

BAB AL SHAMS DESERT RESORT & SPA หรือระดับเทียบเท่า

วันพุธที่ 15 เมษำยน 2563
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ดูไบ – สวนมิรำเคิล กำร์เด้น - ตึกเบิร์จคำลิฟำ – ห้ำงดูไบมอลล์ - ดูไบ
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

น ำท่ ำ นเข้ ำ ชม สวนมิ ร าเคิ ล การ์ เ ด้ น (MIRACLE GARDEN) สวนดอกไม้ ท่ ำ มกลำง
ทะเลทรำย 1 ใน 7 รัฐ แห่ง สหรั ฐอำหรับเอมิเรตส์สวนดอกไม้ที่ได้ รับกำรยอมรั บว่ ำ ใหญ่ที่สุด
ในโลก เป็นโปรเจ็คในด้ำนกำรพัฒนำโอเอซิสในทะเลทรำยโดยสวนดอกไม้แห่งนี้ถก
ู เนรมิตรขึ้น
บนดูไบแลนด์ (Dubailand) ที่มด
ี อกไม้กว่ำ 45 ล้ำนต้น บนพื้นที่กว่ำ 72,000 ตำรำงเมตร
นำท่ำนขึ้นสู่ จุดชมวิวทีช
่ ้ัน 148 บนตึ กเบิร์จคาลิ ฟา แลนด์มำร์คที่คุ้นชินตำและเป็น
ตึกระฟ้ำสูงยวดยิ่ง ที่อยู่ในย่ำนดำวน์ทำวน์กลำงเมืองดูไบ และถูกจัดเป็นอำคำรระฟ้ำที่สงู ที่สุด
ในโลกปัจจุบน
ั โดยมีควำมสูงถึง 828 เมตร
เทีย
่ ง
ดูไบมอลล์

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร THE CHEESECAKE FACTORY ในห้าง

นำท่ำนสู่ ห้างดูไบมอลล์ (THE DUBAI MALL) แหล่งช้อปปิ้งขนำดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง
ของโลก ซึ่งมีร้ำนค้ำกว่ำ 1,200 ร้ำนรวมถึงร้ำนอำหำรและเครื่องดื่มอีกกว่ำ 160 ร้ำน อิสระให้
ท่ ำ นได้ ซ้ ื อ สิ น ค้ ำ ที่ น่ ำ สนใจตำมอั ธ ยำศั ย จำกนั้ น น ำท่ ำ นเดิ น ทำงกลั บ โรงแรมที่ พั ก เตรี ย ม
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร Al mahara ชื่อดัง
ค่า
บริการอาหารค่า ณ AL MAHARA ภัตตาคารอาหารสุดหรู อยู่ภายใน BURJ
AL ARAB โรงแรม 7 ดาวชื่ อดั ง พร้ อ มชมอควาเรีย มกระจกขนาดใหญ่ เสมื อ นกั บ การ
รับประทานอาหารอยู่ภายในโลกใต้ทะเล
ทีพ
่ ัก

PALACE DOWNTOWN HOTEL DUBAI หรือระดับเทียบเท่า

วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษำยน 2563

(5)

ดูไบ – ดูไบ เฟรม – ชำยหำดจูไมร่ำ - มอลล์ ออฟ ดิ เอมิเรตส์ – สนำมบินดูไบ
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

น ำ ท่ ำ น ช ม ดู ไ บ เ ฟร ม ( DUBAI FRAME) สิ่ ง ก่ อ สร้ ำ ง แ ห่ ง ใ ห ม่ มี ก ำ ร ออ กแ บ บ
สถำปัตยกรรมหน้ำตำคล้ำยกรอบรู ปที่ใหญ่ที่สด
ุ ในโลก ใช้เงินสร้ำงกว่ำ 43.5 ล้ำนเหรียญสหรัฐ
หรือประมำณ 1.39 พันล้ำ นบำท มีควำมสูง 150 เมตร ด้ ำนบนโครงสร้ ำงมีจุดชมทัศนียภำพ
มีจุดเด่นคือ กำรปูพ้ น
ื ด้วยกระจกซึ่งสำมำรถมองทะลุกระจกเห็นด้ำนล่ำงได้
เทีย
่ ง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร SALMONTINI

นำท่ ำ นแวะถ่ ำ ยรู ป ชายหาดจู ไมร่า (JUMEIRAH BEACH) เป็น ชำยหำดตำกอำกำศ
ที่ ส วยงำมยอดนิ ย มของดู ไ บ ชำยหำดจู ไ มร่ ำ ตั้ ง อยู่ ใ นย่ ำ นจู ไ มร่ ำ ห์ เป็ น หำดทรำยสี ข ำว
ที่ทอดยำวไปตำมชำยฝั่ งทะเลอำรำเบียน ให้ท่ำนเพลิดเพลินกับกำรพักผ่อนริมชำยหำด หรือ
ถ่ำยรู ปกับโรงแรม โรงแรม Burj Al Arab โรงแรมสุดหรู ระดับ 7ดำว ที่หรู หรำแห่งหนึ่งของโลก
น ำ ท่ ำ น สู่ ห้ ำ ง ม อ ล ล์ อ อ ฟ ดิ เ อ มิ เ ร ต ส์ ( MALL OF THE EMIRATES) ห นึ่ ง ใ น
ห้ำงสรรพสินค้ำขนำดใหญ่ช่ อ
ื ดังของดูไบ ที่มีสง่ิ บันเทิงครบครัน เช่น ลำนโบว์ล่ิง โรงภำพยนตร์
และร้ำนขำยสินค้ำแบรนด์เนมต่ำงๆมำกมำยอิสระให้ท่ำนช้อปปิ้งตำมอัธยำศัย
ค่า
บริก ารอาหารค่า ณ ภั ต ตาคาร THAI CHI RESTAURANT บริการท่านด้วย
เซ็ตเมนูอาหารไทย
ได้เวลำสมควรเดินทำงสู่ สนำมบินนำนำชำติดไู บ เพื่อเดินทำงกลับกรุ งเทพฯ
22.30 น. น ำท่ ำ นออกเดิ น ทำงสู่ สนามบิ น สุว รรณภู มิ โดยสำยกำรบิน เอมิ เ รตส์
แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK374 (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 6 ชั่วโมง)
วันศุกร์ที่ 17 เมษำยน 2563

(6)

สนำมบินสุวรรณภูมิ – กรุ งเทพฯ
07.35 น. เดินทำงถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภำพ
********************************
หมำยเหตุ : โปรแกรมกำรเดินทำงอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกสภำพ
อำกำศ เวลำ และสำยกำรบิน ทั้งนีเ้ พื่อประโยชน์ของลูกค้ำเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการ
ประเภทผูเ้ ดินทาง

ลูกค้าปกติ

สมาชิกบัตรหลัก

สมาชิกบัตรเสริม

ผู้ใหญ่

138,800.-

135,800.-

136,800.-

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่าน)

133,800.-

130,800.-

131,800.-

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม )

128,800.-

125,800.-

126,800.-

เด็กอายุต่ากว่า 6 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มเี ตียงเสริม )

123,800.-

120,800.-

121,800.-

พักเดีย
่ วเพิ่ม

30,000.-

30,000.-

30,000.-

มีต๋ัวแล้ว (ผู้ใหญ่) ส่วนลดท่านละ

22,000.-

22,000.-

22,000.-

** ขอสงวนสิทธิ์ออกเดินทำงขั้นต่ำ 10 ท่ำน หำกมีผู้เดินทำงไม่ครบตำมจำนวน ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์กำรเปลี่ยนแปลงค่ำบริกำร **
อัตราค่าบริการนีร้ วม
1. ค่ำบัตรโดยสำรเครื่องบิน ไป –กลับชั้นประหยัด ตำมเส้นทำงและสำยกำรบินที่ได้ระบุไว้ในรำยกำร พร้อมน้าหนักกระเป๋าท่านละ 25 KG
2. ค่ำที่พัก 4 คืน จำนวนห้องละ 2 ท่ำน พร้อมอำหำรเช้ำ โรงแรมที่ระบุไว้ในรำยกำรหรือระดับเดียวกัน
3. ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ (สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทำงไทย)
4. ค่ำอำหำร, ค่ำเข้ำชม และค่ำยำนพำหนะทุกชนิด ตำมที่ได้ระบุไว้ในรำยกำร
5. ค่ำมัคคุเทศก์จำกประเทศไทยที่คอยอำนวยควำมสะดวกให้กับท่ำนในตลอดกำรเดินทำง พร้อมทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น
6. ค่ำประกันอุบต
ั ิเหตุในระหว่ำงกำรเดินทำงในวงเงิน ท่ำนละ 2,000,000.- บำท เงื่อนไขตำมกรมธรรม์
อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
1. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวเพิ่มเติม นอกเหนือจำกรำยกำร อำทิ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, ค่ำซักรีด, ค่ำโทรศัพท์ เป็นต้น
2. ค่ำภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3% และค่ำภำษีมล
ู ค่ำเพิม
่ 7%
3. ค่ำทำหนังสือเดินทำง / ต่อหน้ำเล่มหนังสือเดินทำง
4. ค่ำน้ำหนักกระเป๋ำส่วนเกินกว่ำที่สำยกำรบินอนุญำต

เงื่อนไขการชาระเงิน
 “การจอง” กรุณำชำระมัดจำ ท่านละ 30,000 บาท


ชำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ำยในนำม บริษัท อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จากัด



ชำระโดยเงินสด



ชำระด้วยกำรโอนเงินผ่ำนธนำคำร (กรุณำแฟกซ์ใบนำฝำกมำยังเบอร์ Fax 0-2661-8083)
ชื่อบัญชี

บริษัท อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จากัด

ธนาคารกสิกรไทย สาขา สุขุมวิท 18 (เอ็กเชน ทาวเวอร์) เลขที่ 639-1-00264-7 บัญชีกระแสรายวัน
หรือ ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยอาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ เลขที่ 081-6-00318-1 บัญชีกระแสรายวัน
 “การจ่ายส่วนทีเ่ หลือ” กรุ ณำชำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 14 วัน
การยกเลิก : กรุณำแจ้งล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 30 วันทำกำร มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงินมัดจา
กรณียกเลิกก่อนกำรเดินทำง 21 วันทำกำร ทำงบริษัทฯ มีความจาเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ
กรณียกเลิกก่อนกำรเดินทำง 14 วันทำกำร ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงินทั้งหมด

คะแนนสะสมสาหรับสมาชิก
ประเภทผูเ้ ดินทาง

สมาชิกบัตรหลัก

สมาชิกบัตรเสริม

ผู้ใหญ่

1358

1358

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่าน)

1308

1308

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม )

1258

1258

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มเี ตียงเสริม )

1208

1208

พักเดีย
่ วเพิ่ม (ได้รบ
ั คะแนนเพิ่ม)

300

300

มีต๋ัวแล้ว (ผู้ใหญ่)

1138

1138

- สำมำรถใช้คะแนนสะสมในกำรแลกส่วนลดได้สงู สุด 1,000 คะแนน
- คะแนนสะสมที่ได้รับเป็นไปตำมยอดกำรชำระจริง
- สมำชิกบัตรเสริมได้รับคะแนนสะสมเป็นไปตำมสมำชิกบัตรหลัก

หมายเหตุและเงื่อนไขในการรับบริการ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่เคยเดินทำงแล้วมีประวัติควำมประพฤติไม่น่ำรัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษำเวลำ, พูดจำหยำบคำย, ดื่มสุรำ
บนรถ, ก่อเสียงรำคำญรบกวนผู้อ่ ืน, หรือพยำยำมสร้ำงควำมวุ่นวำยในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อควำมสุขของคณะผู้เดินทำงส่วนใหญ่
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ ม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่มอ
ี ำยุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อควำมปลอดภัยของท่ำนผู้เดินทำงและทำรกในครรภ์
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่มค
ี วำมประสงค์จะลักลอบเข้ำประเทศอื่นเพื่อไปทำงำน หรือเพื่อกำรอื่นใดอันมิใช่กำรท่องเที่ยว
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่ต้องใช้รถเข็น (กรุ ณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทัวร์เพื่อหำข้อสรุ ปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกรำบขออภัยเพรำะ
บำงเส้นทำงอำจไม่สะดวกในกำรเดินทำงสำหรับท่ำนที่ต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่มเี ด็กทำรกอำยุต่ำกว่ำ 2 ขวบ ร่วมเดินทำงไปด้วย (กรุ ณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทัวร์เพื่อหำข้อสรุ ปร่วมกัน) โดย
บริษัทฯ ต้องกรำบขออภัยเพรำะเด็กเล็กอำจงอแงรบกวนผู้เดินทำงท่ำนอื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบำงรำยกำรทัวร์หรือบำงเส้นทำง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกสิทธิประโยชน์ของท่ำนที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ชำระเงินมัดจำภำยในระยะเวลำที่กำหนด ให้แก่ลก
ู ค้ำท่ำนต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผูร้ ว
่ ม
เดินทำงท่ำนอื่น
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีที่มผ
ี ู้เดินทำงต่ำกว่ำ 15 ท่ำน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทำงทรำบล่วงหน้ำก่อนเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 15 วัน และยินดีจะจัดหำคณะทัวร์อ่ ืน
ทดแทนหำกท่ำนต้องกำร
ในกรณีที่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรหักเงินค่ำใช้จ่ำย
โดย
หำกยกเลิกก่อนเดินทำง 21 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตรำค่ำบริกำร
หำกยกเลิกก่อนเดินทำง 14 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตรำค่ำบริกำร
ในกรณีที่ท่ำนขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทำง โดยสำมำรถขอวีซ่ำได้ทันภำยในกำหนดเวลำ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคิดค่ำใช้จ่ำยเพิ่ม เฉพำะค่ำธรรมเนียมในกำรยื่นวีซ่ำและค่ำเปลี่ยนชื่อตั๋ว
เครื่องบินเท่ำนั้น เว้นแต่ต๋ัวเครื่องบินที่ไม่อนุญำตให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนตั๋ว
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำในทุกกรณี หำกมีกำรยื่นวีซ่ำแล้ว
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่ อกำรที่ท่ำนถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทำงเข้ำหรือออกจำกประเทศใด ๆ อันเนื่องมำจำกเหตุผลส่วนตั วของท่ำนผู้เดินทำง เช่น เอกสำรกำรเดินทำงไม่
ถูกต้อง, พกพำสิง่ ของผิดกฎหมำย หรือมีควำมประพฤติสอ
่ ไปในทำงเสื่อมเสีย รวมถึงกำรที่มไิ ด้เดินทำงเพรำะเหตุภัยธรรมชำติ หรือกำรยกเลิกเที่ยวบิน
สำหรับท่ำนผู้เดินทำงที่ประสงค์จะซื้อตั๋วเครื่องบินภำยในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจำกรำยกำรตำมทัวร์ ) หรือดำเนินกำรใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่ำใช้จ่ำย กรุ ณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อน
เพื่อขอคำยืนยันสำหรับกำรออกเดินทำงของทัวร์น้น
ั ๆ หำกท่ำนผู้เดินทำงซื้อตั๋วหรือชำระค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับกำรยืนยันดังกล่ำว แล้วต่อมำทัวร์น้น
ั ๆ ไม่สำมำรถออกเดินทำงได้
ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบสำหรับค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้น
บริษัทฯ จะส่งกำหนดกำรท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่ำนก่อนกำรเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 10 วัน หำกท่ำนเห็นว่ำรำยกำรท่องเที่ยวดังกล่ำวไม่ตรงตำมควำมประสงค์ของท่ำน ไม่ว่ำ
จะเป็นเพรำะกำรเปลี่ยนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือกำรปรับเปลี่ยนรำยกำรท่องเที่ยวใด ๆ ท่ำนมีสท
ิ ธิ์ขอยกเลิกกำรเดินทำงได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนออกเดินทำง
ไม่น้อยกว่ำ 5 วัน หำกท่ำนยืนยันจะออกเดินทำง บริษัทฯ ขอถือเอำตำมไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกิดเหตุจำเป็นหรือสุดวิสย
ั อำทิ กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน , กำรนัดหยุด
งำน, กำรประท้วง, กำรจลำจล, ภัยธรรมชำติ, อุบัติเหตุ, ปัญหำกำรจรำจร ฯลฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้เพื่อคำนึงถึงควำม
ปลอดภัย และรักษำผลประโยชน์ของท่ำนให้ได้มำกที่สด
ุ

15. สถำนที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรำยกำรได้รวมค่ำเข้ำชมไว้แล้ว หำกในวันเดินทำง สถำนที่ท่องเที่ยวดังกล่ำวปิดทำกำร

16.
17.
18.
19.
20.

บริษัทฯ จะคืนเงิ นค่ ำเข้ำชมให้แก่ ท่ำนตำมที่ระบุไว้ในเอกสำรของ
สถำนที่น้ัน ๆ หรือจะสลับปรั บเปลี่ยนรำยกำรเพื่ อให้ท่ำนสำมำรถเข้ำชมได้ แต่ ในกรณีที่มีเหตุล่ำช้ำหรือเหตุอ่ ื น ใดเกิ ดขึ้น ระหว่ ำงกำรเดินทำงทำให้ท่ำนไม่สำมำรถเข้ำ ชมสถำนที่
ท่องเที่ยวดังกล่ำวได้ โดยมิใช่ควำมผิดของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ำเข้ำชมให้แก่ท่ำน
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อกำรสูญหำยหรือเสียหำยอย่ำงใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สน
ิ ของท่ำน อันเนื่องจำกกำรโจรกรรม และ/หรือควำมประมำทจำกตัวนักท่องเที่ยวเอง
ของกำนัลต่ำง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ำมี ) เช่น กระเป๋ำเดินทำง ไม่สำมำรถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่ำนสำมำรถเลือกใช้ของกำนัลดังกล่ำวในขณะร่วมเดินทำงไปกับคณะ
ทัวร์หรือไม่ก็ได้ตำมอัธยำศัย
ตำแหน่งที่น่ังบนเครื่องบินเป็นไปตำมเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสำยกำรบินต่ำง ๆ บริษัทฯ ไม่สำมำรถเลือกตำแหน่งที่น่ังได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยำยำมจัดที่น่ังให้แก่ท่ำน
และครอบครัวตำมควำมเหมำะสมให้ดีที่สด
ุ ภำยใต้ลักษณะตำแหน่งที่น่งั แบบหมูค
่ ณะที่สำยกำรบินจัดให้มำ
บริษัทฯ ขอต้ อนรับและมีควำมยินดีที่ได้ให้บริกำรแก่ ท่ำนผู้เดินทำงที่เชื่อมั่นในมำตรฐำนของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทำงไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้ำใจถึงวิ ถีชีวิต
ตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่ำนได้เดินทำงไป
เมื่อท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขทีบ
่ ริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น***

• รายการอาจจะมีการเปลีย
่ นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพ
่ ักในต่างประเทศเหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯโดยบริษัทจะ
คานึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสาคัญ เนื่องจากการท่องเทีย
่ วนี้เป็นการชาระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตั วแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สาม ารถทีจ
่ ะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีทท
ี่ ่าน
ปฏิเสธ หรือสละสิทธิใ์ นการใช้บริการนั้นทีท
่ างทัวร์จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี บริษัทฯ จะไม่รบ
ั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการยกเลิกการเดินทางในกรณีทม
ี่ ี
ผู้เดินทางต่ากว่า 15 ท่าน โดยทีจ
่ ะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง 14 วัน
• บริษัทฯ จะไม่รบ
ั ผิดชอบในกรณีทก
ี่ องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนาเข้าประเทศเอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติส่อไป
ในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีก
่ องตรวจคนเข้า เมืองพิจารณาแล้ว
•

ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินไห้ท่านได้ไม่ว่าจานวนทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทฯ จะไม่รบ
ั ผิดชอบ ในกรณีทส
ี่ ถานฑูตงดออกวีซา่ อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง

