HOLIDAY GROUP มีความยินดีนาท่านเยือนมหานครแห่งความมั่งคั่ง สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ชมความสวยงามของดอกไม้ สวนมิราเคิล การ์เด้น พร้อมมื้ ออาหาร การบริการและที่พกั ที่แสนประทับใจ
พร้อมไฮไลท์ที่สาคัญ “Sheikh Zayed Grand Mosque- World Expo 2021- Burj Khalifa”
พร้อมนาท่านเปิ ดประสบการณ์ใหม่ไปกับ Desert Safari ตะลุยดินแดนทะเลทรายแห่งดูไบ
ร่วมนับถอยหลังสู่ปี 2022 ไปพร้อมกันกับบรรยากาศสุดพิเศษ
พร้อมการบริการและอานวยความสะดวกที่แสนประทับใจ

กาหนดการเดินทาง วันที่ 27 ธันวาคม – 2 มกราคม 2564
วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 (1)
สนามบินสุวรรณภูมิ
22.00 น.
คณะพร้ อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์สายการ
บินไทย แอร์เวย์ ROW T สายการบินเอมิเรตส์ โดยมีเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทคอยต้ อนรับ และอานวยความสะดวก
ให้ กบั ทุกท่าน
วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 (2)
01.05 น.
05.00 น.

เที่ยง

คา่

สนามบินดูไบ (สหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์)-ตลาดทอง- ดูไบเฟรม – ตลาดทอง
– พิพิธภัณฑ์อลั ชินดะกะ – ชิงช้าสวรรค์ Ain Dubai
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯโดยสายการบินเอมิเรตส์เที่ยวบินที่ EK385
(เวลาท้องถิ่นดูไบช้ ากว่ากรุงเทพฯ 3 ชั่วโมง)
เดินทางถึงสนามบินดูไบ ประตูสู่ตะวันออกกลาง นครดู ไบ (DUBAI) เมืองแห่ งความมหั ศจรรย์ ดินแดน
ทะเลทรายที่ไ ด้ มีการพั ฒ นาการสู่ดิ น แดนแห่ งความมั่ ง คั่งในการค้ า การพั ฒ นาอสัง หาริ มทรั พ ย์ จนเป็ น
ศูนย์กลางธุรกิจและการท่องเที่ยวของตะวันออกกลาง ความงดงามและความโอ่อ่าของนครแห่ งนี้คือความ
หรูหราอันโด่งดัง และเป็ นที่กล่าวขานไปทั่วโลกว่าต้ องมาสัมผัสกับความสวยงามของนครนี้ให้ ได้ สักครั้งในชีวิต
หลังจากผ่านพิธีศุลกากรและผ่านการตรวจคนเข้ าเมืองพร้ อมตรวจเช็คกระเป๋ าสัมภาระเรียบร้ อยแล้ ว หลังจาก
นั้น ดู ไบเฟรม (The Dubai Frame) ตึกสถาปัตยกรรมมหัศจรรย์ หนึ่งในความภาคภูมิใจของเมืองดูไบ และ
ปั จจุ บันดูไบเฟรมนี้ถือเป็ นกรอบเฟรมที่ใหญ่ ท่ีสุดในโลกอีกด้ วย ซึ่งตัวตึกนั้นประกอบด้ วยหอคอยแนวตั้งสูง
150 เมตร พร้ อมถูกเชื่อมต่อกันด้ วยสะพานขนาด 100 ตารางเมตร ทาให้ สถานที่แห่งนี้คือที่สขุ องการชมสกาย
ไลน์เมืองดูไบอันงดงาม และยังเป็ นสถานที่เหมาะกับการถ่ ายรูปลงโซเชียลมีเดียอย่ างมากอีกด้ วย จากนั้น
ตลาดทอง (GOLD SOUK) ถื อเป็ นตลาดทองที่ใ หญ่ ท่ีสุด ในโลก ซึ่ ง ตั้ ง แต่ ยุ ค 40 นั้ น ได้ มีนั กธุ ร กิจ และ
ผู้ประกอบการชาวอินเดีย และอิหร่านจานวนมากได้ เข้ ามาลงทุนสร้ างร้ านทอง ณ ตลาดแห่งนี้ จนทาให้ ปัจจุบัน
ตลาดทองแห่งนี้น้นั มีแผงขายเกือบ 300 แผงเรียงรายอยู่ตามท้องถนน และเชื่อว่ายังมีทองคาสารองมากถึง 10
ตัน ภายในตลาดแห่งนี้ ซึ่งถือเป็ นสัดส่วนประมาณ 20% ของทองคาโลกเลยทีเดียว ทั้งนี้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ไม่มีการเก็บภาษีนาเข้ าจิวเวอร์ร่ี ให้ คุณได้ สามารถเพลิดเพลินเลือกซื้อจิวเวอร์ร่ี ในราคาที่ถูกกว่าที่อ่นื อีกด้ วย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านสู่ พิพิธภัณฑ์ อัลชินดะกะ (Al Shindagha Museum)ตั้งอยู่ริมน่านนา้ ประวัติศาสตร์ของ “Dubai
Creek” สถานที่ท่จี ะมาบอกเล่าเรื่องราวที่น่าภาคภูมิใจของขนบประเพณีในอดีต พร้ อมนาพาท่านเดินทางผ่าน
กาลเวลาสัมผัสเมืองดูไบตั้งแต่การตั้งรกรากจนถึงปัจจุบนั
หนึ่งในประสบการณ์นวัตกรรมการเล่าเรื่องราวลา้
สมัยที่จะให้ คุณได้ หลุ่มลงไปกับความคลาสสิกและการสนุกถ่ายภาพโทนเมืองเก่าคลาสสิกอันงดงามของอัลชิน
ดะกะ แล้ วนาท่านสู่ Ain Dubai, ชิงช้าสวรรค์สูงที่สุดในโลก ณ เกาะบลูวอเตอร์ (Blue Waters) สถานที่ท่จี ะให้
คุณได้ ค้นพบกับการชมเมืองดูไบจากความสูง 250 ม. ให้ คุณรู้สกึ เหมือนยืนอยู่บนก้ อนเมฆ พร้ อมให้ คุณได้
สัมผัสทิวทัศน์อนั เป็ นเอกลักษณ์ภายในห้ องปรับอากาศ และความบันเทิงมากมายอันได้ ถูกติดตั้งไว้ ภายใน ที่จะ
ให้ คุณได้ เพลิดเพลินกับการถ่ายรูป และค้ นพบประสบการณ์ใหม่ในการชมทิวทัศน์บนจุดสูงสุดของชิงช้ าสวรรค์
ที่สงู ที่สดุ ในโลก จนถึงเวลาอันควร
บริการอาหารคา่ ณ ห้องอาหาร SHANG PALACE SHANGRILA ภายในโรงแรม SHANGRILA

ที่พกั

RADISON BLU HOTEL DUBAI WATERFRONT หรือเทียบเท่า

วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564
เช้า

(3)

อาบูดาบี – แกรนด์มอส - พิพิธภัณฑ์ลูฟ อาบูดาบี – พระราชวังเอมิเรตส์ –
THE GLPBAL VILLAGE
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ อาบูดาบี (Abu Dhabi) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ท่สี ดุ เป็ นอันดับ2ของสหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์เมืองที่ต้ังอยู่บนเกาะรูปตัวที(T)ที่ย่ืนเข้ าไปในอ่าวเปอร์เซียครอบคลุมพื้นที่ 67,340ตารางกิโลเมตร
เมืองนี้ถือเป็ นเมืองที่ค่าครองชีพแพงที่สุดอันดับที่26ของโลก จากนั้นนาท่านสู่ SHEIKH ZAYED GRAND
MOSQUE สุเหร่ าที่สร้ างขึ้นโดยผู้ครองนครอบูดาบีท่าน Shiek Al Nayan ตั้งเด่ นตระหง่ านอยู่ กลางใจเมือง
สุเหร่าแห่งนี้มีความสวยงามทั้งสถาปัตยกรรมและเป็ นสถานที่ท่มี ีความสาคัญทางศาสนาของชาวอบูดาบีและยัง
ได้ ช่ ือว่าเป็ นสุเหร่าที่ใหญ่ท่สี ุดของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สุเหร่าที่งดงามที่สุดของ U.A.E ซึ่งใหญ่เป็ น
อันดับ 3 ของโลก และเป็ น สุเหร่าประจาเมือง การก่อสร้ างรวมทั้งหมดเป็ นเวลา 10 ปี สุเหร่านี้มีพรมผืนที่ใหญ่
ที่สุดในโลก ขนาด 5,627 ตารางเมตร และโคมไฟ Chandelier ใหญ่ ท่ีสุดในโลก ราคาราว 30 ล้ านดอลล่ าร์
นาเข้ าจากประเทศเยอรมันทาด้ วยทองคา และทองแดง (ทางบริษัทมีชุดคลุม และผ้ าคลุมผมให้ ท่านเรียบร้ อย
แล้ ว)

นาท่านชม พิพิธภัณฑ์ลูฟว์ อาบู ดาบี (LOUVRE ABU DHABI) พิพิธภัณฑ์สาขาย่อยแห่งแรกของพิพิธภัณฑ์
ลูฟว์นอกกรุงปารีส เกิดจากทางการสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และทางการฝรั่งเศส ลงนามความร่ วมมือทาง
วัฒนธรรมและศิลปะ โดยให้ พิพิธภัณฑ์ใช้ ช่ อื ลูฟว์ เป็ นระยะเวลา 30 ปี เสมือนเป็ นสาขาย่อย ถือเป็ นพิพิธภัณฑ์
ทางศิลปะแห่ งแรกของอาหรับที่ร วบรวมเอาผลงานศิลปะชิ้นสาคัญของโลกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุ บันมารวมไว้
ด้ วยกัน ซึ่งสถาปั ตยกรรมของพิพิธภัณฑ์แห่ งนี้ถือได้ ว่ามีความโดดเด่นจนเป็ นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กใหม่ท่ีดีไซ
เนอร์ ท่ั ว โลกจะต้ อ งแวะมาเยี่ ย มชม จากนั้ น น าท่ า นเยื อ น EMIRATES PALACE HOTEL โรงแรมที่ ใ ช้
งบประมาณในการก่อสร้ างประมาณ 96,000 ล้ านบาทจากการใช้ เงิน ทอง และหินอ่อน เป็ นวัสดุในการก่อสร้ าง
ประติมากรรมหรือสถาปัตยกรรม สไตล์อาหรับ นอกจากนั้นโรงแรมแห่งนี้ยังติดตั้งโคมไฟระย้ าที่ทาขึ้นมาจาก

เที่ยง

แก้ วคริสตัลของ "สวารอฟสกี้" เป็ นจานวนถึง 1,002 ชิ้น ซึ่งโรงแรมหรูหราแห่งนี้ได้ รับการยกระดับเป็ นโรงแรม
ถึง 7 ดาว และยังเป็ นโรงแรมที่ราคาค่าก่อสร้ างนั้นแพงที่สดุ จนได้ รับการบันทึกอยู่ในสถิติโลกอีกด้ วย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร LE VENDOME RESTAURANT ห้ องอาหารภายในโรงแรม EMIRATES
PALACE HOTEL ห้ องอาหารที่ถูกออกแบบและตกแต่งมาอย่างหรูหราและสวยงาม

คา่

The Global Village สถานที่ท่จี ะให้ คุณได้ สมั ผัสรอบโลกภายในคืนเดียว ด้ วยสถานที่แห่งนี้ได้ รวมวัฒนธรรม
ของ 90 ประเทศทัว่ โลกไว้ ในทีเ่ ดียวให้ คุณแล้ ว พร้ อมที่จะให้ คุณได้ เพลิดเพลินไปกับการ ชิม ช๊อป กับสินค้ า
หลากวัฒนธรรม อาหารเลิศรสมากมายให้ คุณได้ ชิม พักผ่อนสบาย ๆ ไปอย่างเนิบ ๆ อิสระให้ ท่านเดินชม
จนถึงเวลาอันควร
จากนั้นนาท่านเดินทางกลับสู่ทพี่ กั เพือ่ เตรียมตัวสาหรับมื้ อคา่ สุด Exclusive พร้อมบริการพาท่านชมวิวรอบ
เมืองดูไบ ด้วยรถลีมูซีน
บริการอาหารคา่ ณ ห้องอาหาร Al Mahara บริการท่านด้วย 3 Course Menu จากฝี มือเชฟมิชลิน สตาร์

ที่พกั

RADISON BLU HOTEL DUBAI WATERFRONT หรือเทียบเท่า

วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564 (4) ดูไบ – มิราเคิล การ์เด้น – Desert Safari
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม มิราเคิล การ์เด้น (MIRACLE GARDEN) สวนดอกไม้ ท่ามกลางทะเลทราย 1 ใน 7 รัฐแห่งสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์สวนดอกไม้ ท่ีได้ รับการยอมรับว่าใหญ่ ท่ีสุดในโลก เป็ นโปรเจ็คในด้ านการพัฒนาโอเอซิสใน
ทะเลทรายโดยสวนดอกไม้ แห่ งนี้ถูกเนรมิตรขึ้นบนดูไบแลนด์ (Dubailand) ที่มีดอกไม้ กว่า 45 ล้ านต้ น บน
พื้นที่กว่า 72,000 ตารางเมตร นาท่านสู่ห้าง มอลล์ ออฟ ดิ เอมิเรตส์ (MALL OF THE EMIRATES) หนึ่งใน
ห้ างสรรพสินค้ าขนาดใหญ่ช่ อื ดังของดูไบ ที่มีส่งิ บันเทิงครบครัน เช่น ลานโบว์ล่งิ โรงภาพยนต์และร้ านขายสินค้ า
แบรนด์เนมต่างๆมากมาย อิสระให้ ท่านช้ อปปิ้ งตามอัธยาศัย

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเดินทางไปเปิ ดประสบกรณ์ใหม่ไปกับการผจญภัยในดินแดนทะเลทรายที่แสนตื่นเต้ นที่รอคอย
ท่ า นอยู่ เ บื้ องหน้ า น าท่ า นขึ้ นรถ 4 wheel drive เพื่ อ เดิ น ทางไปตะลุ ย ดิ น แดนแห่ ง เมื อ งทะเลทรายไปกับ
DESERT SAFARI อีกหนึ่งประสบการณ์ท่นี ่าประทับใจเนื่องด้ วยทะเลทรายกว้ างใหญ่สดุ ลูกหูลูกตาที่พร้ อมให้
ท่านได้ ไปตื่นเต้ นหวาดเสียวและน่าจดจา นอกจากนั้นท่านยังสามารถทดลองขี่อูฐท่ากลางทะเลทรายสีนา้ ตาล
พร้ อมถ่ายภาพแห่งความประทับใจได้ อกี ด้ วย

คา่

บริการอาหารคา่ ณ ห้องอาหาร AL HADEERAH ภายในรีสอร์ท BAB AL SHAMS DESERT
บริการท่านด้วยอาหารบุฟเฟ่ ต์ พร้อมชมการแสดงพื้ นเมือง

ที่พกั

RADISON BLU HOTEL DUBAI WATERFRONT หรือเทียบเท่า

วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 2564
(5)
ดูไบ – สุเหร่าจูไมร่า – โครงการเดอะปาล์มไอซ์แลนด์ - เบิรจ์ คาลิฟา
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านสู่ สุเหร่าจูไมร่า (JUMEIRAH MOSQUE) สุเหร่าคู่บ้านคู่เมืองของดูไบ เริ่มต้ นก่อสร้ างขึ้นในปี
1976 ด้ วยหินอ่อนทั้งหลัง ในรูปแบบฟาติมิดดั้งเดิม ทั้งนี้สเุ หร่าจูไมร่ายังเป็ นของขวัญจาก ชีค ราชิด บิน ซาอีด
อัลมัคทูม อดีตผู้ปกครองดูไบอีด้วย นอกจากนี้แล้ วยังเป็ นสุเหร่าที่สวยงามมากที่สดุ และได้ รับการสนใจสาหรับ
การถ่ายรูปลง โซเชียลมีเดียมากที่สดุ ในแถบนี้อกี ด้ วย จนกระทั่งได้ เวลาอันสมควร จากนั้นนาท่านเดินทางสู่
โครงการเดอะปาล์มไอซ์แลนด์ (THE PALM ISLAND) ด้ วยการนั่งรถไฟ MONORIAL ที่จะนาท่านข้ ามทะเล
อันกว้ างใหญ่พร้ อมชมวิวทิวทัศน์ของนครดูไบอันมั่งคั่ง เดอะปาล์มไอซ์แลนด์ (THE PALM ISLAND) เป็ น
โครงการสุดอลังการของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยการถมทะเลทรายเป็ นเกาะเทียมที่สร้ างเป็ นรูปต้ นปาล์ม 3
เกาะ มีท้งั โรงแรม รีสอร์ท อพาร์ตเม้ นต์ ร้ านค้ า ภัตตาคาร รวมทั้งสานักงานต่าง ๆ นับว่าเป็ นสิ่งมหัศจรรย์
อันดับที่ 8 ของโลก
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร BREAD STREET
จากนั้น นาท่านเยือน ตึกสูงระฟ้ าสิ่งก่อสร้ างที่สงู ที่สดุ ในโลกซึ่งมีความสูงกว่า 828 เมตร นาท่านขึ้นสู่จุดชม วิวที่
ชั้น 148 บนตึกเบิร์จคาลิฟา นับเป็ นแลนด์มาร์คที่ค้ ุนชินตา และเป็ นตึกระฟ้ าสูงยวดยิ่ง ที่น่ีมีช้ันที่เรียกว่าชั้น
หลบภัยระหว่างชั้นที่ 25-30 ซึ่งทนไฟมากและมีระบบอากาศแยกจากส่วนอื่นในกรณีฉุกเฉิน โครงสร้ างเป็ น
คอนกรีตเสริมเหล็กอาคารมีความแข็งแรงมากจนเรียกได้ ว่าเครื่องบินไม่อาจพุ่งทะลุอาคารได้ ...

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เดอะดู ไบ มอลล์ (The Dubai Mall) ศูนย์รวมความอลังการที่ย่ิงใหญ่ และสวยงาม
ที่สดุ ของโลก แหล่งช้ อปปิ้ งขนาดใหญ่ ชมอะควอเรี่ยมขนาดยักษ์ด้านนอกตื่นตาตื่นใจไปกับการชมฝูงฉลามและ
สัตว์น้านานาชนิดอย่างใกล้ ชิด เดอะ ดูไบ มอลล์ ยังเป็ นส่วนหนึ่งของดาวน์ทาวน์เบิร์จดูไบ (Downtown Burj
Dubai) อาคารที่สูงที่สุดในโลกซึ่งมีร้านค้ ากว่ า 1,200 ร้ าน ท่านจะได้ ชมน้าพุของดูไบมอลล์ ซึ่งเป็ นน้าพุท่ี
สวยงามและใหญ่ท่สี ดุ ในโลกอีกด้ วย

คา่
ที่พกั

บริการอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม ร่วม Count Down 2022 กับบรรยากาศเฉลิมฉลองเทศกาล
แห่งความสุขต้อนรับปี แห่งความสุข
RADISON BLU HOTEL DUBAI WATERFRONT หรือเทียบเท่า

ที่

วันเสาร์ที่ 1 มกราคม 2565
(6)
ดูไบ – WORLD EXPO 2021 – สนามบินดูไบ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเข้าชมนิทรรศการระดับโลก WORLD EXPO 2021 นิทรรศการระดับโลก WORLD EXPO
2021 เป็ นการจัดแสดงเกี่ยวกับวัฒนธรรมและนวัตกรรมของแต่ละประเทศในโลก งาน WORLD EXPO ถูก
จัดขึ้นทุกๆ 5 ปี และในปี 2021 มีประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็ นเจ้ าภาพ ระยะเวลาจัดงานทั้งหมด 173
วัน มีประเทศต่างๆเข้ าร่ วมจัดแสดงทั้งในร่ มและกลางแจ้ งกว่า 192 ประเทศ มีการแสดงโชว์หมุนเวียนกัน
ตลอดทั้งวันกว่า 60 การแสดงภายในงานมีภัตตาคารและร้ านอาหารกว่า 200 ร้ านค้ า อิสระชมนิทรรศกาลตาม
อัธยาศัย
เที่ยง
อิสระรับประทานอาหารกลางวันได้ตามอัธยาศัย
อิสระให้ ท่านเดินชมนิทรรศการต่างๆภายใน WORLD EXPO 2021 ตามอัธยาศัย
คา่
บริการอาหารคา่ ณ ร้านอาหารไทย Thip Tara
22.00น.
นาท่านเดินทางสู่สนามบินดูไบ
วันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม 2564
(7) ดูไบ (สาธารณรัฐอาหรับ เอมิเรสต์) - กรุงเทพฯ
03.05 น.
ออกเดินทางจากสนามบินดูไบสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK384
12.05 น.
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนือ่ งจากสภาพอากาศ เวลา และสายการบิน
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ เมนู อาหาร และภัตตาคาร อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้ นอยู่กบั ช่ วงเวลา
เดินทาง

อัตราค่าบริการ สาหรับผูเ้ ดินทาง 10 ท่าน
ประเภทผูเ้ ดินทาง
ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1ท่าน)
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดี่ยว เพิม่ ท่านละ

ลูกค้าทัว่ ไป สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม
195,900.192,900.193,900.190,900.187,900.188,900.185,900.182,900.183,900.180,900.177,900.178,900.28,500.28,500.28,500.-

คะแนนสะสมสาหรับสมาชิก
ประเภทผูเ้ ดินทาง
ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1ท่าน)
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดี่ยว ได้รบั คะแนนเพิม่ ท่านละ

สมาชิกบัตรหลัก
1929
1879
1829
1779
285

สมาชิกบัตรเสริม
1939
1889
1839
1789
285

- โปรแกรมนี้ สามารถใช้คะแนนสะสมในการแลกส่วนลดได้สูงสุด 1,000 คะแนน
- คะแนนสะสมที่ได้รบั เป็ นไปตามยอดการชาระจริง
- สมาชิกบัตรเสริมได้รบั คะแนนสะสมเป็ นไปตามสมาชิกบัตรหลัก
อัตราค่าบริการ
ประเภทผูเ้ ดินทาง
ผูใ้ หญ่
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1ท่าน)
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม )
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม )
พักเดี่ยวเพิม่

สาหรับจานวนผูเ้ ดินทาง (ผูใ้ หญ่)
4-5 ท่าน
6-7 ท่าน
8-9 ท่าน
259,900.238,900.211,900.254,900.233,900.206,900.249,900.228,900.201,900.244,900.223,900.218,900.28,500.28,500.28,500.-

** ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ออกเดินทางตามจานวนที่กาหนด
**กรณีออกเดินทางไม่ครบตามกาหนด ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บเพิม่ **
**กรณีลูกค้าสมาชิก บัตรหลักลดท่านละ 3,000 บาท และ สมาชิกบัตรเสริมลดท่านละ 2,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ รวม
1. ค่าบัตรโดยสารชั้นทัศนาจรไป – กลับ (ตั๋วเดี่ยว) ภาษีสนามบิน+ภาษีนา้ มันทุกแห่ง
2. ค่าที่พักห้ องละ 2-3 ท่าน
3. ค่าเข้ าชมสถานที่ตามรายการระบุ
4. ค่าใช้ จ่ายหัวหน้ าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น ผู้ชานาญเส้ นทาง
5. ประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
6. ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน
่ และคนขับรถท้องถิน่
7. สัมภาระนา้ หนักไม่เกินท่านละ 30 กก.
8. ค่าทาพาสปอร์ตวัคซีน
9. ค่าบริการตรวจ RT- PCR เมื่อถึงประเทศไทย
10. ค่าโรงแรมที่พกั และรถรับส่งสาหรับรอผลตรวจ RT-PCR ณ โรงแรม Amarath Suvarnabhumi Hotel
ห้องพักแบบ Deluxe พร้อมบริการอาหาร ระหว่างเข้าพัก
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
1. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ ค่าทาหนังสือเดินทาง
2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
3. ค่าทาหนังสือเดินทาง
4. ค่าภาษีเชื้ อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม
่ เติมอีก
เงื่อนไขการชาระเงิน : สาหรับการจอง กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 30,000.- บาท
ชาระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้ อย 14 วัน
• ชาระด้ วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริษทั ลีลาวดี ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จากัด
• ชาระโดยเงินสด
• ชาระด้ วยการโอนเงินผ่านธนาคาร (กรุณาแฟกซ์ใบนาฝากมายังเบอร์ Fax 0-2664-0023)
ชื่อบัญชี บริษทั ลีลาวดี ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จากัด
ธนาคารกสิกรไทย สาขา สุขุมวิท 18 ( เอ็กเชนทาวเวอร์ )
บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 639-1-00265-5
การยกเลิก :

กรุณาแจ้ งล่วงหน้ าอย่างน้ อย 21วันทาการ มิฉะนั้น ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจา
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14วันทาการ ทางบริษัทฯ มีความจาเป็ นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 10วันทาการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด

หมายเหตุและเงื่อนไขในการรับบริการ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้ วมีประวัติความประพฤติไม่ น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็ นที่
รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงราคาญรบกวนผู้อ่นื , หรือพยายาม
สร้ างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารก
ในครรภ์

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้ าประเทศอื่นเพื่อไปทางาน หรือเพื่อการอื่นใดอัน
มิใช่การท่องเที่ยว
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ หรือไม่ให้ บริการแก่ท่านที่ต้องใช้ รถเข็น (กรุณาแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อนจอง
ทัวร์เพื่อหาข้ อสรุปร่วมกัน ) โดยบริษัทฯ ต้ องกราบขออภัยเพราะบางเส้ นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางสาหรับท่านที่
ต้ องใช้ รถเข็น ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ หรือไม่ให้ บริการแก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ากว่า 2 ขวบ ร่ วมเดินทางไปด้ วย
(กรุณาแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัว ร์เพื่อหาข้ อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้ องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแง
รบกวนผู้เดินทางท่านอื่น ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ หรือไม่ให้ บริการแก่ท่านที่เป็ นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือ
บางเส้ นทาง ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้ แล้ ว แต่ไม่ชาระเงินมัดจาภายในระยะเวลาที่กาหนด
ให้ แก่ลูกค้ าท่านต่อไปที่แจ้ งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ท่ีมี ผ้ ูเดินทางต่ า กว่ า 15 ท่าน โดยจะแจ้ งให้ ผ้ ูเดินทางทราบ
ล่วงหน้ าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อ่นื ทดแทนหากท่านต้ องการ
9. ในกรณีท่ที ่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้ จ่าย
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน
ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจา
หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน
ขอหักร้ อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ
หากยกเลิกก่อนเดินทาง 7 วัน
ขอหักร้ อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ
10. ในกรณีท่ีท่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ ทันภายในกาหนดเวลา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิด
ค่าใช้ จ่ายเพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเท่านั้น เว้ นแต่ตั๋วเครื่องบินที่ไม่อนุญาตให้
เปลี่ยนชื่อหรือคืนตั๋ว
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ ว
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้ เดินทางเข้ าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจาก
เหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้ อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อ
ไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการที่มิได้ เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน
13. สาหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือ
ดาเนินการใด ๆ ที่ก่อให้ เกิดค่าใช้ จ่าย กรุณาแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอคายืนยันสาหรับการออกเดินทางของทัวร์
นั้นๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อตั๋วหรือชาระค่ าใช้ จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ ได้ รับการยืนยันดังกล่ าว แล้ วต่ อมาทัวร์น้ัน ๆ ไม่
สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบสาหรับค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้น
14. บริษัทฯ จะส่งกาหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้ แก่ท่า นก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่า
รายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็ นเพราะการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือ
การปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวใด ๆ ท่านมีสทิ ธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้ เป็ นกรณีพิเศษ โดยแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อน
ออกเดินทางไม่น้อยกว่า 7 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็ นยุติ เว้ นแต่
ในกรณีท่ีเกิดเหตุจาเป็ นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่ าช้ าของสายการบิน , การนัดหยุ ดงาน, การประท้ วง, การจลาจล, ภัย
ธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปั ญหาการจราจร ฯลฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อคานึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ ได้ มากที่สดุ
15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้ รวมค่าเข้ าชมไว้ แล้ ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิ ดทาการ บริษัทฯ
จะคืนเงินค่าเข้ าชมให้ แก่ท่านตามที่ระบุไว้ ในเอกสารของสถานที่น้นั ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยนรายการเพื่อให้ ท่านสามารถ
เข้ าชมได้ แต่ในกรณีท่มี ีเหตุล่าช้ าหรือเหตุอ่นื ใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางทาให้ ท่านไม่สามารถเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยว
ดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้ าชมให้ แก่ท่าน

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องจาก
การโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง
17. ของกานัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ ามี ) เช่น กระเป๋ าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็ นส่วนลดเป็ นตัวเงินได้ โดยท่าน
สามารถเลือกใช้ ของกานัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์หรือไม่กไ็ ด้ ตามอัธยาศัย
18. ตาแหน่งที่น่งั บนเครื่องบินเป็ นไปตามเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ บริษัทฯ ไม่สามารถเลื อก
ตาแหน่งที่น่งั ได้ เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่น่งั ให้ แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ ดีท่สี ุดภายใต้ ลักษณะ
ตาแหน่งที่น่งั แบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้ มา
19. บริษัทฯ ขอต้ อนรับและมีความยินดีท่ีได้ ให้ บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่ งประสงค์จะ
เดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้ าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้ เดินทางไป
20. เมือ่ ท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขทีบ่ ริษทั ฯ แจ้งแล้วข้างต้น

