
 

 

 

 

 

 

Holiday Group มีความยินดีน าท่านเยือนมหานครแห่งความมั่งคั่ง สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์

ชมความสวยงามของดอกไม ้สวนมิราเคิล การเ์ดน้ พรอ้มม้ืออาหาร การบริการและที่พกัที่แสนประทบัใจ 

พรอ้มไฮไลทที์่ส าคญั “SHEIKH ZAYED GRAND MOSQUE- WORLD EXPO 2021- BURJ KHALIFA” 

พรอ้มน าท่านเปิดประสบการณใ์หม่ไปกบั DESERT SAFARI ตะลุยดินแดนทะเลทรายแห่งดูไบ 

พรอ้มการบริการและอ านวยความสะดวกที่แสนประทบัใจเพือ่มอบแด่คนพิเศษเช่นคุณ… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ก าหนดการเดนิทาง  21- 27 ธนัวาคม 2564       

วนัแรกของการเดินทาง  (1) สนามบินสุวรรณภูมิ  

22.00 น. คณะพร้อมกนัที่ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์สายการ

บินไทย แอร์เวย์ ROW T สายการบินเอมิเรตส ์โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยต้อนรับ และอ านวยความสะดวก

ให้กบัทุกท่าน   

 

วนัที่สองของการเดินทาง   (2) – สนามบินดูไบ (สหรฐัอาหรบั เอมิเรตส)์-ตลาดทอง- ดูไบเฟรม – ตลาดทอง – 

พิพิธภณัฑอ์ลัชินดะกะข – ชิงชา้สวรรค ์ 

01.05 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯโดยสายการบินเอมิเรตสเ์ที่ยวบินที่ EK385        

(เวลาท้องถ่ินดไูบช้ากว่ากรุงเทพฯ 3 ชั่วโมง) 

05.00 น.  เดินทางถึงสนามบินดูไบ ประตูสู่ตะวันออกกลาง นครดูไบ (DUBAI) เมืองแห่งความมหัศจรรย์ ดินแดน

ทะเลทรายที่ได้มีการพัฒนาการสู่ดินแดนแห่งความม่ังคั่งในการค้า การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  จนเป็น

ศูนย์กลางธุรกิจและการท่องเที่ยวของตะวันออกกลาง ความงดงามและความโอ่อ่าของนครแห่งนี้ คือความ

หรูหราอันโด่งดัง และเป็นที่กล่าวขานไปทั่วโลกว่าต้องมาสัมผัสกับความสวยงามของนครนี้ ให้ได้สักครั้งในชีวิต

หลังจากผ่านพิธศีุลกากรและผ่านการตรวจคนเข้าเมืองพร้อมตรวจเชค็กระเป๋าสมัภาระเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านได้

พักผ่อนได้ตามอัธยาศัย หลังจากนั้น  ดูไบเฟรม (The Dubai Frame)  ตึกสถาปัตยกรรมมหัศจรรย์ หนึ่งใน

ความภาคภมิูใจของเมืองดูไบ และปัจจุบันดูไบเฟรมนี้ ถือเป็นกรอบเฟรมที่ใหญ่ที่สุดในโลกอกีด้วย ซึ่งตัวตึกนั้น

ประกอบด้วยหอคอยแนวตั้งสูง 150 เมตร พร้อมถูกเชื่อมต่อกันด้วยสะพานขนาด 100 ตารางเมตร ท าให้

สถานที่แห่งนี้คือที่สุของการชมสกายไลน์เมืองดูไบอันงดงาม และยังเป็นสถานที่เหมาะกับการถ่ายรูปลงโซเชียล

มีเดียอย่างมากอกีด้วย  จากนั้น  ตลาดทอง (GOLD SOUK) ถือเป็นตลาดทองที่ใหญ่ที่สดุในโลก ซึ่งตั้งแต่ยุค 

40 นั้น ได้มีนักธุรกิจและผู้ประกอบการชาวอินเดีย และอิหร่านจ านวนมากได้เข้ามาลงทุนสร้างร้านทอง ณ 

ตลาดแห่งนี้  จนท าให้ปัจจุบันตลาดทองแห่งนี้นั้นมีแผงขายเกอืบ 300 แผงเรียงรายอยู่ตามท้องถนน และเชื่อว่า

ยังมีทองค าส ารองมากถึง 10 ตัน ภายในตลาดแห่งนี้  ซึ่งถือเป็นสัดส่วนประมาณ 20% ของทองค าโลกเลย

ทีเดียว ทั้งนี้ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไม่มีการเกบ็ภาษีน าเข้าจิวเวอร์รี่ ให้คุณได้สามารถเพลิดเพลินเลือกซื้ อจิว

เวอร์ร่ี ในราคาที่ถูกกว่าที่อื่นอกีด้วย  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากนั้นน าท่านสู่ พิพิธภณัฑ ์อลัชินดะกะ (Al Shindagha Museum)ตั้งอยู่ริมน่านน า้ประวัติศาสตร์ของ “Dubai 

Creek” สถานที่ที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวที่น่าภาคภมิูใจของขนบประเพณใีนอดีต พร้อมน าพาท่านเดนิทางผ่าน

กาลเวลาสมัผัสเมืองดูไบต้ังแต่การตั้งรกรากจนถึงปัจจุบัน หนึ่งในประสบการณน์วัตกรรมการเล่าเรื่องราวล า้

สมัยที่จะให้คุณได้หลุ่มลงไปกบัความคลาสสกิและการสนุกถ่ายภาพโทนเมืองเก่าคลาสสกิอนังดงามของอลัชิน

ดะกะ แล้วน าท่านสู ่Ain Dubai, ชิงชา้สวรรคสู์งที่สุดในโลก ณ เกาะบลูวอเตอร์ (Blue Waters) สถานที่ที่จะให้

คุณได้ค้นพบกบัการชมเมืองดูไบจากความสงู 250 ม. ให้คุณรู้สกึเหมือนยืนอยู่บนก้อนเมฆ พร้อมให้คุณได้

สมัผัสทวิทศัน์อนัเป็นเอกลักษณภ์ายในห้องปรับอากาศ และความบันเทงิมากมายอนัได้ถูกติดตั้งไว้ภายใน ที่จะ

ให้คุณได้เพลิดเพลินกบัการถ่ายรูป และค้นพบประสบการณ์ใหม่ในการชมทวิทศัน์บนจุดสงูสดุของชิงช้าสวรรค์

ที่สงูที่สดุในโลก จนถึงเวลาอนัควร 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร SHANG PALACE SHANGRILA ภายในโรงแรม SHANGRILA 

 

 

 



ที่พกั SOFITEL DUBAI THE PALM RESORT & SPA หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สามของการเดินทาง   (3)  อาบูดาบี – แกรนดม์อส - พิพิธภณัฑลู์ฟ อาบูดาบี – พระราชวงัเอมิเรตส ์–  

                                              THE GLOBAL VILLAGE 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ อาบูดาบี (Abu Dhabi) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สดุเป็นอนัดับ2ของสหรัฐอาหรับ

เอมิเรตส์เมืองที่ตั้งอยู่บนเกาะรูปตัวที(T)ที่ยื่นเข้าไปในอ่าวเปอร์เซียครอบคลุมพื้นที่ 67,340ตารางกิโลเมตร

เมืองนี้ ถือเป็นเมืองที่ค่าครองชีพแพงที่สุดอันดับที่26ของโลก  จากนั้นน าท่านสู่  SHEIKH ZAYED GRAND 

MOSQUE สุเหร่าที่สร้างขึ้ นโดยผู้ครองนครอบูดาบีท่าน Shiek Al Nayan ตั้งเด่นตระหง่านอยู่กลางใจเมือง

สุเหร่าแห่งนี้ มีความสวยงามทั้งสถาปัตยกรรมและเป็นสถานที่ที่มีความส าคัญทางศาสนาของชาวอบูดาบีและยัง

ได้ชื่อว่าเป็นสุเหร่าที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สุเหร่าที่งดงามที่สุดของU.A.E ซึ่งใหญ่เป็น

อนัดับ 3 ของโลก และเป็น สเุหร่าประจ าเมือง การก่อสร้างรวมทั้งหมดเป็นเวลา 10 ปี สเุหร่านี้ มีพรมผืนที่ใหญ่

ที่สุดในโลก ขนาด 5,627 ตารางเมตร และโคมไฟ Chandelier ใหญ่ที่สุดในโลก ราคาราว 30 ล้านดอลล่าร์ 

น าเข้าจากประเทศเยอรมันท าด้วยทองค า และทองแดง (ทางบริษัทมีชุดคลุม และผ้าคลุมผมให้ท่านเรียบร้อย

แล้ว)  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

น าท่านชม พิพิธภณัฑลู์ฟว ์อาบูดาบี (LOUVRE ABU DHABI) พิพิธภัณฑ์สาขาย่อยแห่งแรกของพิพิธภัณฑ์

ลูฟว์นอกกรุงปารีส เกิดจากทางการสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และทางการฝรั่งเศส ลงนามความร่วมมือทาง

วัฒนธรรมและศิลปะ โดยให้พิพิธภัณฑใ์ช้ชื่อลูฟว์ เป็นระยะเวลา 30 ปี เสมือนเป็นสาขาย่อย ถือเป็นพิพิธภัณฑ์

ทางศิลปะแห่งแรกของอาหรับที่รวบรวมเอาผลงานศิลปะชิ้ นส าคัญของโลกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมารวมไว้

ด้วยกัน ซึ่งสถาปัตยกรรมของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ถือได้ว่ามีความโดดเด่นจนเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กใหม่ที่ดีไซ

เนอร์ทั่วโลกจะต้องแวะมาเยี่ยมชม จากนั้นน าท่านเยือน EMIRATES PALACE HOTEL  โรงแรมที่ใช้

งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 96,000 ล้านบาทจากการใช้ เงิน ทอง และหินอ่อน เป็นวัสดุในการก่อสร้าง 

ประติมากรรมหรือสถาปัตยกรรม สไตล์อาหรับ นอกจากนั้นโรงแรมแห่งนี้ ยังติดตั้งโคมไฟระย้าที่ท าขึ้นมาจาก



แก้วคริสตัลของ "สวารอฟสกี้" เป็นจ านวนถึง 1,002 ชิ้น ซึ่งโรงแรมหรูหราแห่งนี้ ได้รับการยกระดับเป็นโรงแรม

ถึง 7 ดาว และยังเป็นโรงแรมที่ราคาค่าก่อสร้างนั้นแพงที่สดุจนได้รับการบันทกึอยู่ในสถิติโลกอกีด้วย 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร LE VENDOME RESTAURANT ห้องอาหารภายในโรงแรม EMIRATES 

PALACE HOTEL ห้องอาหารที่ถูกออกแบบและตกแต่งมาอย่างหรูหราและสวยงาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลังจากนั้นพาท่านไปที่ The Global Village สถานที่ที่จะให้คุณได้สมัผัสรอบโลกภายในคืนเดียว ด้วยสถานที่

แห่งนี้ ได้รวมวฒันธรรมของ 90 ประเทศทั่วโลกไว้ในทีเ่ดียวให้คณุแล้ว พร้อมที่จะให้คุณได้เพลิดเพลินไปกบั

การ ชิม ช๊อป กบัสนิค้าหลากวัฒนธรรม อาหารเลิศรสมากมายให้คุณได้ชิม พักผ่อนสบาย ๆ ไปอย่างเนิบ ๆ 

อสิระให้ท่านเดินชม จนถึงเวลาอนัควร 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร SHANG PALACE SHANGRILA ภายในโรงแรม SHANGRILA 

ที่พกั SOFITEL DUBAI THE PALM RESORT & SPA หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สีข่องการเดินทาง  (4) ดูไบ – มิราเคิล การเ์ดน้ – DESERT SAFARI 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านชม มิราเคิล การเ์ดน้ (MIRACLE GARDEN) สวนดอกไม้ท่ามกลางทะเลทราย 1 ใน 7 รัฐแห่งสหรัฐ

อาหรับเอมิเรตส์สวนดอกไม้ที่ได้รับการยอมรับว่าใหญ่ที่สุดในโลก เป็นโปรเจค็ในด้านการพัฒนาโอเอซิสใน

ทะเลทรายโดยสวนดอกไม้แห่งนี้ ถูกเนรมิตรขึ้นบนดูไบแลนด์ (Dubailand) ที่มีดอกไม้กว่า 45 ล้านต้น บน

พื้นที่กว่า 72,000 ตารางเมตร น าท่านสู่ห้าง มอลล์ ออฟ ดิ เอมิเรตส ์(MALL OF THE EMIRATES) หนึ่งใน

ห้างสรรพสนิค้าขนาดใหญ่ชื่อดังของดูไบ ที่มีสิ่งบันเทงิครบครัน เช่น ลานโบว์ลิ่ง โรงภาพยนต์และร้านขายสนิค้า

แบรนด์เนมต่างๆมากมาย อสิระให้ท่านช้อปป้ิงตามอธัยาศัย 

 

 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



จากนั้นน าท่านเดินทางไปเปิดประสบกรณ์ใหม่ไปกับการผจญภัยในดินแดนทะเลทรายที่แสนตื่นเต้นที่รอคอย

ท่านอยู่เบ้ืองหน้า น าท่านขึ้ นรถ  4 wheel drive เพื่ อเดินทางไปตะลุยดินแดนแห่งเมืองทะเลทรายไปกับ  

DESERT SAFARI อีกหนึ่งประสบการณ์ที่น่าประทับใจเนื่องด้วยทะเลทรายกว้างใหญ่สดุลูกหูลูกตาที่พร้อมให้

ท่านได้ไปตื่นเต้นหวาดเสียวและน่าจดจ า นอกจากนั้นท่านยังสามารถทดลองขี่อูฐท่ากลางทะเลทรายสีน า้ตาล

พร้อมถ่ายภาพแห่งความประทบัใจได้อกีด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร AL HADEERAH ภายในรีสอรท์ BAB AL SHAMS DESERT  

   บริการท่านดว้ยอาหารบุฟเฟ่ต ์พรอ้มชมการแสดงพ้ืนเมือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่พกั SOFITEL DUBAI THE PALM RESORT & SPA หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่หา้ของการเดินทาง   (5)  ดูไบ – สุเหร่าจูไมร่า – โครงการเดอะปาลม์ไอซแ์ลนด ์- เบิรจ์คาลิฟา 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านสู่ สุเหร่าจูไมร่า (JUMEIRAH MOSQUE) สเุหร่าคู่บ้านคู่เมืองของดไูบ เริ่มต้นก่อสร้างขึ้นในปี 

1976 ด้วยหินอ่อนทั้งหลงั ในรปูแบบฟาติมิดดั้งเดิม ทั้งนี้สเุหร่าจูไมร่ายังเป็นของขวัญจาก ชีค ราชิด บิน ซาอดี 

อลัมัคทูม อดีตผู้ปกครองดูไบอีด้วย นอกจากนี้แล้วยงัเป็นสเุหร่าที่สวยงามมากที่สดุ และได้รับการสนใจส าหรับ

การถ่ายรูปลงโซเชียลมีเดียมากที่สดุในแถบนี้อกีด้วย จนกระทัง่ได้เวลาอนัสมควร จากนั้นน าท่านเดนิทางสู ่

โครงการเดอะปาล์มไอซ์แลนด์ (THE PALM ISLAND) ด้วยการนั่งรถไฟ MONORIAL ที่จะน าท่านข้ามทะเล

อนักว้างใหญ่พร้อมชมววิทวิทศันข์องนครดูไบอนัม่ังคั่ง เดอะปาลม์ไอซ์แลนด์ (THE PALM ISLAND) เป็น



โครงการสดุอลังการของสหรัฐอาหรับเอมิเรตสโ์ดยการถมทะเลทรายเป็นเกาะเทยีมที่สร้างเป็นรปูต้นปาล์ม 3 

เกาะ มีทั้งโรงแรม รีสอร์ท อพาร์ตเม้นต์ ร้านค้า ภัตตาคาร รวมทั้งส านักงานต่าง ๆ นับว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์            

อนัดับที่ 8 ของโลก 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร THIPTARA บริการท่านดว้ยอาหารไทย 

น าท่านเยือน ตึกสงูระฟ้าสิ่งก่อสร้างที่สงูที่สดุในโลกซึ่งมีความสงูกว่า 828 เมตร น าท่านขึ้นสู่จุดชม วิวที่ชั้น 148 

บนตึกเบิร์จคาลิฟา นับเป็นแลนด์มาร์คที่คุ้นชินตา และเป็นตึกระฟ้าสูงยวดยิ่ง ที่นี่มีชั้นที่เรียกว่าชั้นหลบภัย

ระหว่างชั้นที่ 25-30 ซึ่งทนไฟมากและมีระบบอากาศแยกจากส่วนอื่นในกรณีฉุกเฉิน โครงสร้างเป็นคอนกรีต

เสริมเหลก็อาคารมีความแขง็แรงมากจนเรียกได้ว่าเคร่ืองบินไม่อาจพุ่งทะลุอาคารได้...  

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เดอะดูไบ มอลล ์(The Dubai Mall) ศูนย์รวมความอลังการที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม

ที่สดุของโลก แหล่งช้อปป้ิงขนาดใหญ่ ชมอะควอเรี่ยมขนาดยักษ์ด้านนอกตื่นตาตื่นใจไปกบัการชมฝงูฉลามและ

สัตว์น ้านานาชนิดอย่างใกล้ชิด เดอะ ดูไบ มอลล์ ยังเป็นส่วนหนึ่งของดาวน์ทาวน์เบิร์จดูไบ (Downtown Burj 

Dubai) อาคารที่สูงที่สุดในโลกซึ่งมีร้านค้ากว่า 1,200 ร้าน ท่านจะได้ชมน ้าพุของดูไบมอลล์ ซึ่งเป็นน ้าพุที่

สวยงามและใหญ่ที่สดุในโลกอกีด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร  

ที่พกั SOFITEL DUBAI THE PALM RESORT & SPA หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่หกของการเดินทาง   (6)  ดูไบ – WORLD EXPO 2021 – สนามบินดูไบ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนั้นน าท่านเขา้ชมนิทรรศการระดบัโลก WORLD EXPO 2021นิทรรศการระดบัโลก WORLD EXPO 

2021 เป็นการจัดแสดงเกี่ยวกับวัฒนธรรมและนวัตกรรมของแต่ละประเทศในโลก งาน WORLD EXPO ถูก

จัดขึ้นทุกๆ 5 ปี และในปี 2021 มีประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นเจ้าภาพ ระยะเวลาจัดงานทั้งหมด 173 

วัน มีประเทศต่างๆเข้าร่วมจัดแสดงทั้งในร่มและกลางแจ้งกว่า 192 ประเทศ มีการแสดงโชว์หมุนเวียนกัน

ตลอดทั้งวันกว่า 60 การแสดงภายในงานมีภัตตาคารและร้านอาหารกว่า 200 ร้านค้า อิสระชมนิทรรศกาลตาม

อธัยาศัย 



เที่ยง อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัไดต้ามอธัยาศยั  

 อสิระให้ท่านเดินชมนิทรรศการต่างๆภายใน WORLD EXPO 2021 ตามอธัยาศัย 

ค า่ อิสระรบัประทานอาหารค า่ไดต้ามอธัยาศยั   

22.00น.  น าท่านเดินทางสู่สนามบินดูไบ   

 

วนัที่เจ็ดของการเดินทาง   (7) ดูไบ (สาธารณรฐัอาหรบั เอมิเรสต)์ - กรุงเทพฯ 

03.05 น.  ออกเดินทางจากสนามบินดูไบสายการบินเอมิเรตส ์เที่ยวบินที่ EK384         

12.05 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

 

หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาพอากาศ เวลา และสายการบิน  

ทั้งนี้ เพื่อประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั เมนูอาหาร และภตัตาคาร อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้ึนอยู่กบัช่วงเวลา

เดินทาง 

 

อตัราค่าบริการ ส าหรบัผูเ้ดนิทาง 10 ท่าน 

ประเภทผูเ้ดินทาง  ลูกคา้ทัว่ไป  สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ 159,800.- 156,800.- 157,800.- 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน)   149,800.- 146,800.- 147,800.- 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน   มีเตียงเสริม) 139,800.- 136,800.- 137,800.- 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน  ไม่มีเตียงเสริม) 134,800.- 131,800.- 132,800.- 

พกัเดี่ยว เพิม่ท่านละ   26,000.- 26,000.- 26,000.- 

 

คะแนนสะสมส าหรบัสมาชิก 

ประเภทผูเ้ดินทาง สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ 1568 1208 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน)   1468 1148 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน   มีเตียงเสริม) 1368 1088 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน  ไม่มีเตียงเสริม) 1318 1028 

พกัเดี่ยว ไดร้บัคะแนนเพิม่ท่านละ   260 260 

   

 

- โปรแกรมน้ีสามารถใชค้ะแนนสะสมในการแลกส่วนลดไดสู้งสุด 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมที่ไดร้บัเป็นไปตามยอดการช าระจริง 

- สมาชิกบตัรเสริมไดร้บัคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบตัรหลกั 

 

 

 

 

 



อตัราค่าบริการ 

ประเภทผูเ้ดินทาง 
ส าหรบัจ านวนผูเ้ดินทาง (ผูใ้หญ่) 

4-5 ท่าน 6-7 ท่าน 8-9 ท่าน 

ผูใ้หญ่ 199,800.- 189,800.- 175,800.- 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน) 189,800.- 178,000.- 174,800.- 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม ) 179,800.- 177,800.- 173,800.- 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 174,800.- 172,800.- 168,800.- 

พกัเดี่ยวเพิม่ 26,000.- 26,000.- 26,000.- 

 

** ส าหรบัผูเ้ดินทาง 4-5 ท่าน บริการรถ Mercedes Benz จ านวน 7 ที่นัง่ พรอ้มคนขบั ** 

** ส าหรบัผูเ้ดินทาง 6-7 / 8-9 ท่าน บริการรถมินิบสั พรอ้มคนขบั ** 

 

** ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิออกเดินทางตามจ านวนที่ก าหนด  

**กรณีออกเดินทางไม่ครบตามก าหนด ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บเพิม่** 

**กรณีลูกคา้สมาชิก บตัรหลกัลดท่านละ 3,000 บาท และ สมาชิกบตัรเสริมลดท่านละ 2,000 บาท 

 

อตัราค่าบริการนี้ รวม 

1. ค่าบัตรโดยสารชั้นทศันาจรไป – กลับ (ตั๋วเดี่ยว) ภาษีสนามบิน+ภาษีน า้มันทุกแห่ง 

2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน   

3. ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ  

4. ค่าใช้จ่ายหัวหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถ่ิน ผู้ช านาญเส้นทาง 

5. ประกนัอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

6. ค่าทิปไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถทอ้งถิน่  

7. สมัภาระน า้หนักไม่เกนิท่านละ 30 กก. 

8. ค่าท าพาสปอรต์วคัซีน  

9. ค่าบริการตรวจ RT- PCR เมือ่ถึงประเทศไทย  

10. ค่าโรงแรมที่พกัและรถรบัส่งส าหรบัรอผลตรวจ RT-PCR ณ โรงแรม AMARATH SUVARNABHUMI HOTEL  

 หอ้งพกัแบบ Deluxe พรอ้มบริการอาหาร ระหว่างเขา้พกั   

 

อตัราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  อาท ิค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท ์ ค่าท าหนังสอืเดินทาง  

2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%   

3. ค่าท าหนังสอืเดินทาง 

4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม่เติมอีก 

5. ค่าตรวจ RT-PCR 72 ชัว่โมง ก่อนการเดินทาง(กรุณาแสดงเอกสารผลตรวจ ณ จุด Check in สนามบินสุวรรณภูมิ) 

 

 

 

 



เงื่อนไขการช าระเงิน : ส าหรับการจอง กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 20,000.- บาท   

 ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 14 วัน 

• ช าระด้วยเชค็ หรือแคชเชียร์เชค็ โดยสั่งจ่ายในนาม บริษทั ลีลาวดี ฮอลิเดย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

• ช าระโดยเงินสด 

• ช าระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบน าฝากมายังเบอร์ Fax 0-2664-0023) 

ชื่อบัญชี บริษทั ลีลาวดี ฮอลิเดย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

ธนาคารกสกิรไทย    สาขา สขุุมวิท 18  ( เอก็เชนทาวเวอร์ ) 

   บัญชีกระแสรายวัน   เลขที่  639-1-00265-5 

 

หมายเหตุและเงื่อนไขในการรบับริการ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่

รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงร าคาญรบกวนผู้อื่น, หรือพยายาม

สร้างความวุ่นวายในคณะทวัร์ ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อความสขุของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกนิ 4 เดือน ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารก

ในครรภ์ 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพื่อไปท างาน หรือเพื่อการอื่นใดอัน

มิใช่การท่องเที่ยว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเขน็ (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจอง

ทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรับท่านที่

ต้องใช้รถเขน็ ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตัว 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต ่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย 

(กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเดก็เลก็อาจงอแง

รบกวนผู้เดินทางท่านอื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือ

บางเส้นทาง ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตัว 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ ร่วมเดินทางท่านอื่น 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบ

ล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทวัร์อื่นทดแทนหากท่านต้องการ 

9. ในกรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย  

โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง  21 วนั  ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินมัดจ า  

 หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วนั  ขอหักร้อยละ 50 ของอตัราค่าบริการ 

 หากยกเลิกก่อนเดินทาง   7 วนั  ขอหักร้อยละ 100 ของอตัราค่าบริการ 

10. ในกรณีที่ท่านขอเปล่ียนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิด

ค่าใช้จ่ายเพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเคร่ืองบินเท่านั้น เว้นแต่ตั๋วเคร่ืองบินที่ไม่อนุญาตให้

เปลี่ยนชื่อหรือคืนตั๋ว 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าในทุกกรณี หากมีการย่ืนวีซ่าแล้ว 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจาก

เหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อ

ไปในทางเสื่อมเสยี รวมถึงการที่มิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน 



13. ส าหรับท่านผู้ เดินทางที่ประสงค์จะซื้ อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือ

ด าเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอค ายืนยันส าหรับการออกเดินทางของทวัร์

นั้นๆ หากท่านผู้ เดินทางซื้ อตั๋วหรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นั้น ๆ ไม่

สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกดิข้ึน 

14. บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่า

รายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือ

การปรับเปล่ียนรายการท่องเที่ยวใด ๆ  ท่านมีสทิธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน

ออกเดินทางไม่น้อยกว่า  7  วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ 

ในกรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน , การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัย

ธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความ

เหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อค านึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที่สดุ 

15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ 

จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยนรายการเพื่อให้ท่านสามารถ

เข้าชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื่นใดเกิดข้ึนระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว

ดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดข้ึนแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องจาก

การโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง 

17. ของก านัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่าน

สามารถเลือกใช้ของก านัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกบัคณะทวัร์หรือไม่กไ็ด้ตามอธัยาศัย 

18. ต าแหน่งที่นั่งบนเคร่ืองบินเป็นไปตามเงื่อนไขต๋ัวเคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือก

ต าแหน่งที่นั่งได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที่สุดภายใต้ลักษณะ

ต าแหน่งที่นั่งแบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้มา 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้ เดินทางที่เชื่อม่ันในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งปร ะสงค์จะ

เดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้เดินทางไป 

20. เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเงื่อนไขทีบ่ริษทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

 

 

 
 


