
LEELA THE 

GORGEOUS DUBAI

6D3N

ก ำหนดกำรเดนิทำง

จองผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น

13-18, 20-25 ตุลาคม
10-15, 17-22 พฤศจิกายน

5-10 ธันวาคม 2563



ฤดูกาลท่องเที่ยวเมืองดูไบ

เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กันยายน ซึ่งอากาศจะ
ร้อนจัดและมีความชื้นสูง อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 
32 - 48 องศาเซลเซียส ไม่เหมาะแก่การท่องเที่ยว

ฤดูร้อน
เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม - เมษายน เป็นช่วงเวลาที่
อากาศดีที่สุด เป็นฤดูแห่งการท่องเที่ยวของดูไบ 
อากาศเย็นสบาย 
อุณหภูมิราว 20 - 30 องศาเซลเซียส

ฤดูหนาว



DAY 1 DAY 2

ลีลาวดี ฮอลิเดย์ เรียนเชิญท่านที่จุดนัดพบ บริเวณ
ชั้น 4 ประตูทางเข้า 9 เคาน์เตอร์ T พบกับเจ้าหน้าที่
ของบริษัทลีลาวดี ขออนุญาตสวัสดีทุกท่าน และดูแล
ความพร้อมด้านเอกสาร 

23.00 น.
ท่านทะยานสู่ เมืองอาบูดาบี 
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ด้วยสายการบิน
เอทิฮัด เที่ยวบิน EY 407

02.15 น.

ท่านเดินทางถึง สนามบินนานาชาติอาบูดาบี 
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  หลังผ่านด่าน
ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว...

05.50 น.

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร



น าท่านเดินทางสู่ อาบูดาบี (Abu Dhabi) ชื่อที่คุณอาจคุ้นหูคุ้น
ตากันพอสมควร มหานครที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองหลวงของสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์ หรือ ยูเออี โดย อาบูดาบี เป็นรัฐที่ได้รับ

สมญานามว่า “ Garden of Gulf ”

GRAND MOSQUE

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ชมแกรนด์มอส (Grand Mosque) สัญลักษณ์ส าคัญ
ของอาบูดาบี แกรนด์ มอส ชีค ซาเยด ซึ่งถูกยกย่อง
จากนักท่องเที่ยวทั่วโลก ให้เป็นมัสยิดที่สวยที่สุดและ
ใหญ่ที่สุดในโลก สวยอลังการทั้งภายนอกและภายใน

*** ก่อนเข้าผู้หญิงจะต้องมีชุดคลุมสีด่า 
(หรือชุดอาบาย่า) ทางเจ้าหน้าที จะเตรียมชุดให้ท่าน
สวมใส่ก่อนลงจากรถบัส เพื่อเข้าชมแกรนด์มอส *** 



DUNE BASHING เตรียมตัวขึ้นรถ 4 WD (รถขับเคลื่อน 4 ล้อ) รถ 1 คัน / 6 ท่าน 
(ท่านที่เมารถกรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์ก่อนไปทัวร์ทะเลทราย 30 นาที)
และโปรดอย่าลืมน าเสื้อแจ็คเก็ตกันลม,แว่นตา และกล้องถ่ายรูปไปด้วย 
ข้อแนะน า ส าหรับผู้ที่เป็นโรคความดัน โรคหัวใจขั้นรุนแรง ให้ปรึกษากับทางบริษัทก่อน
เดินทางสู่ทัวร์ทะเลทราย ที่สนุกสนานและตื่นเต้นพร้อมสัมผัสกับประสบการณ์อันแปลก
ใหม่กับการนั่งรถตะลุยไปบนดิน (เนินทราย) ที่มีทั้งสูงและต่ าสลับกัน
เมื่อถึงเวลาเราจะน าท่านสัมผัสชีวิตแบบพื้นเมืองอิ่มอร่อยกับอาหารค่ า
แบบบาร์บีคิวในบรรยากาศที่แสนสบายของโรงแรม

ค่ า  บริการอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ดื่มด่ าแบบ Arab Buffet & BBQ
พร้อมชมโชว์ ระบ าหน้าท้อง (Belly Dance)
ระบ ากระโปรง (Tanora) 
ระบ าอาหรับ (Arabian Dance Show)

DUNE BASHING



BAB AL SHAMS 

DESERT

RESORT AND SPA

รับรองท่าน
ด้วยที่พักสุดพิเศษ

หรือเทียบเท่า



SOUK

น าท่านสู่ ตลาดเมดิแนท หรือ เวนิสแห่งดูไบ ตลาดพื้นเมืองโบราณ
แต่แฝงไปด้วยความโรแมนติก ตกแต่งสไตล์อาหรับผสมผสานกับ
วัฒนธรรมของตะวันออกกลางแบบดั้งเดิม ให้ความรู้สึกที่ไม่ซ้ ากับ
การเดินตลาดที่อื่น

MEDINAT

JUMEIRAH

DAY 3เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ MALL OF EMIRATE

อิสระพักผ่อนได้ตามอัธยาศัยให้ท่านได้ว่ายน้ า 
หรือนอนพักผ่อนใช้เวลาพิเศษร่วมกันกับ

ครอบครัวและคนที่ท่านรัก รวมไปถึงผ่อนคลาย
ความเมื่อยล้าจากการเดินทาง



เป็นเวลากว่าพันปีที่มนุษย์พยายามตามหาเมืองที่
หายไป “แอตแลนติส” สมบัติ ของมีค่ามากมาย 
รวมถึงสรวงสรรค์ที่ถูกเชื่อว่าจมอยู่ใต้มหาสมุทร 
ถึงเวลาที่ท่านจะได้ชมเมืองแห่งเวทมนต์ 
แอตแลนติสที่ The Lost Chambers Aquarium
ค้นหาความลึกลับและเรียนรู้ความจริงเกี่ยวกับชีวิต
ใต้ท้องทะเล ในขณะที่ชื่นชมสัตว์น้ ามากกว่า 65,000
ชนิด ที่ว่ายวนเวียนอยู่รอบตัวท่าน

LOST 

CHMABERS

AQUARIUM

THE



ATLANTIS

THE PALM

อิสระใหท่้านไดเ้พลิดเพลินและพกัผอ่นกบับรรยากาศ
สุดพิเศษท่ีมาพร้อมกบักิจกรรมมากมายภายใน 

ATLANTIS THE PALM 

ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม



ATLANTIS

THE PALM 

DUBAI

รับรองท่าน
ด้วยที่พักสุดพิเศษ

หรือเทียบเท่า



น าท่านชม พิพิธภัณฑ์ดูไบ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ทันสมัยที่สุดในตะวันออก
กลางสร้างเมื่อศตวรรษที่ 19 บูรณะครั้งล่าสุดปี 1970 เป็นพิพิธภัณฑ์
ที่รวบรวมเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่ส าคัญ เช่น การค้นพบงานศิลป์ 
ภายในหลุมฝังศพที่ ALQUSAIS ที่มีอายุมากกว่า 4,000 ปี 

DAY 4 เช้า บริหารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นั่งเรือ ABRA RIDE สัมผัสวิถีชีวิตสองฝั่งครองดูไบ มุ่ง
หน้าสู่ท่าเรือ ตลาดทอง (GOLD SOUK) ของที่นี่เมื่อได้เดิน
เข้าไปแล้วจะเห็นเป็นเหมือนเมืองแห่งทองไม่ว่าจะเดินไป
ทางด้านไหนก็จะเห็นแสงสีทองของแต่ละร้านเปล่งรัศมีออร่า

DUBAI MUSEUM

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ TANG PALACE

GOLD SOUK



KHALIFA

ตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ เปิดตัวครั้ง
แรกในปี 2010 ด้วยสถิติของตึก
ระฟ้าที่สูงที่สุดในโลกด้วยความสูง
กว่า 800 เมตร และมีจ านวนชั้น
มากถึง 169 ชั้น
สัมผัสประสบการณ์ทัวร์ชมวิวบน
จุดสูงสุดของตึก ขึ้นลิฟต์ไปยังจุด
ชมวิวที่สูงที่สุดในโลก ดาดฟ้าชม
วิว ชั้น 148 ที่มีความสูงถึง 555 
เมตร จากจุดสูงสุดนี้สามารถดื่ม
ด่ ากับวิวทิวทัศน์อันก้าวหน้าของ
นครดูไบพร้อมอ่าวอาหรับอัน
งดงามที่เป็นฉากหลัง โดยใช้กล้อง
ส่องทางไกลซูมชมวิว 360 องศา 
สวยงามมาก

BURJ



เดอะดูไบมอลล์เป็นส่วนหนึ่งของดาวน์ทาวน์ เบิร์จดูไบ
(Downtown Burj Dubai) มูลค่าสองหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ 
ซึ่งเป็นที่ ตั้งของเบิร์จดูไบ อาคารที่สูงที่สุดในโลกซึ่งมีร้านค้า
กว่า 1,200 ร้าน รวมถึงร้านอาหารและเครื่องดื่มอีกกว่า 160 
ร้าน หรือ น้ าพุเต้นระบ า ตั้งอยู่ในทะเลสาบเบิร์จคาลิฟา 
ทะเลสาบที่เป็นศูนย์กลางของเมืองดูไบ ถูกรายล้อมไปด้วยตึกที่
มีชื่อเสียงมากมาย จะใช้ไฟทั้งสิ้น 6,600 ดวง โปรเจคเตอร์สี 
50 ตัว ควบคุมการท างานด้วยระบบคอมพิวเตอร์

หลังรับประทานอาหาร ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ง ณ เดอะดูไบ
มอลล์ (The Dubai Mall) แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ที่สุด
แห่งหนึ่งของโลก ผ่านชมอะควอเรียมขนาดยักษ์ด้านนอก 
ตื่นตาตื่นใจไปกับการชมฝูงฉลามอย่างใกล้ชิด และสัตว์น้ า
นานาชนิด อะควอเรียมแห่งนี้ได้ชื่อว่าใช้แผ่นอะคริลิคในการ
ประกอบตู้ปลาที่ใหญ่สุดในโลก

THE DUBAI 

SHOPPING MALL

ค่า บริการอาหารค่ า ณ KANPAI



JW 

MARRIOT

MARQUIS

รับรองท่าน
ด้วยที่พักสุดพิเศษ

หรือเทียบเท่า



น าท่านถ่ายรูปกับโรงแรม ตึกบุรจญ์อัลอาหรับ
โรงแรมสุดหรู ระดับ 7 ดาว รูปทรงเรือใบ และมี
ชื่อเสียงในแถบตะวันออกกลาง ที่ทุกคนต่าง
ใฝ่ฝันที่จะมีโอกาสเข้าไปสัมผัสสักครั้ง ตั้งอยู่ริม
อ่าวอาหรับ ถือเป็นที่พักอาศัยของเหล่าเศรษฐี
ชาวอาหรับ... ชม JUMEIRAH BEACH ซึ่งเป็น
ชายหาดตากอากาศที่สวยงามยอดนิยมของดูไบ 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

BURJ

AL ARAB 

DAY 5

เช้า บริหารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม



FERRARI WORLD
เฟอร์รารี เวิลด์ สวนสนุกในร่มของดูไบที่มีขนาด
ใหญ่ที่สุดในโลก โดยที่สวนสนุกเฟอร์รารี่ เวิลด์นี้ 
ถูกตั้งฉายาว่า “ม้าล าพอง” ทีมยักษ์ใหญ่ใน
วงการรถสูตรหนึ่ง(F1) มีเครื่องเล่นกว่า 20 
ชนิด และที่เป็นไฮไลท์สุด ๆ จนสามารถเรียกความ
สนใจนักท่องเที่ยวได้เป็นจานวนมาก คือ รถไฟ
เหาะตีลังกา ที่ชื่อ “เอฟวัน ธีมฟอร์มูลา รอสซา”
ที่รอวันเตรียมสร้างสถิติโลกด้วยความเร็วที่สุดใน
โลก 240 กิโลเมตร ต่อชั่วโมงนั่นเอง 
(Exclusive ด้วยบัตรฟาสต์พาส VIP)

ค่า บริการอาหารค่ า ณ 
YU SHAN FANG



07.20 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ พร้อมกับความรู้สึกสุดแสน
พิเศษและประทับใจกับการท่องเที่ยวที่ทาง ลีลาวดี ฮอลิเดย์ ตั้งใจ
มอบให้

หลังจากเต็มอิ่มกับทุกๆ อรรถรสที่ท่านได้สัมผัสเป็นวันสุดท้าย ณ นครดูไบ 
ได้เวลาโบกมืออ าลาและเตรียมตัวกลับสู่ กรุงเทพฯ 

21.40 น. คณะท่านเดินทางกลับสู่ประเทศไทย ด้วยสายการบิน 
เอทิฮัด EY 402 พร้อมรับการบริการอาหาร และเครื่องดื่มจาก
พนักงานต้อนรับของสายการบิน

DAY 6 



ประเภทผู้เดินทาง ลูกค้าปกติ สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม
ผู้ใหญ่
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่าน)
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม )
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม )
พักเดี่ยวเพิ่ม
มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ)่ลด

159,900
154,900
149,900
144,900
20,000
45,300

156,900
151,900
146,900
141,900
20,000
45,300

157,900
152,900
147,900
142,900
20,000
45,300

ประเภทผู้เดินทาง สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม
ผู้ใหญ่
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่าน)
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม )
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม )
พักเดี่ยวเพิ่ม (ได้รับคะแนนเพิ่ม)
มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ่) 

1569
1519
1469
1419
200
1116

1569
1519
1469
1419
200
1116

อัตราค่าบริการส าหรับผู้เดินทาง 15 ท่านขึ้นไป

**ขอสงวนสิทธิ์ผู้เดินทาง 15 ท่านขึ้นไป **    กรณีเดินทาง 10-14 ท่าน ช าระเพิ่มท่านละ 10,000 บาท



อัตรานี้รวม
• บัตรโดยสารเครื่องบนิ ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ  

พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
• ค่าที่พัก  ห้องละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ  หรือระดับเดียวกัน
• ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
• ค่าวีซ่า ( กรณีถือพาสปอร์ตไทย )
• ค่าใช้จ่ายของมัคคเุทศก์ที่คอยอ านวยความสะดวกให้กับทา่นในตลอดการเดินทาง
• ค่ากระเป๋าเดินทาง และค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000บาท

อัตรานี้ไม่รวม
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
• ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
• ค่าท าหนังสือเดินทาง
• ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเตมิอีก!!!!!



เงื่อนไขการช าระเงิน
“การจอง” กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 30,000บาท
- ช าระยอดมัดจ า โดยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต ผ่านทางหน้าเวปไซต ์www.leelawadee.holiday
- ช าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จ ากัด
- ช าระโดยเงินสด
- ช าระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร (กรุณาแฟกซ์ใบน าฝากมายังเบอร์ Fax. 02-6640023)

ชื่อบัญชี

บริษัท ลีลาวดี ฮอลเิดย์ จ ากัด บัญชีกระแสรายวัน ธ.กสิกรไทย เลขที่ 639 – 1 – 00265 - 5
“การจ่ายส่วนที่เหลือ” กรุณาช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง

การยกเลิก :  
กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันท าการ มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมดัจ า
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันท าการ ทางบริษทัฯ มีความจ าเป็นต้องหัก 50% ของอัตรา
ค่าบริการ
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันท าการ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทัง้หมด



หมายเหตุและเงือ่นไขในการรบับรกิาร

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ ่เช่น ไม่
รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงร าคาญรบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความสุขของ
คณะผู้เดินทางส่วนใหญ่

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพื่อไปท างาน หรือเพื่อการอืน่ใดอันมิใช่การท่องเที่ยว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรปุร่วมกัน) โดย
บริษัทฯ ต้องกราบขออภยัเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรับท่านที่ต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

•
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน

จองทัวร์เพื่อหาข้อสรปุร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเดก็เล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรอืบางเส้นทาง ยกเว้นทัวร์คณะ
ส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ 
ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดนิทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อย
กว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อื่นทดแทนหากท่านต้องการ

• ในกรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย 
• โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ
• หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ
• ในกรณีที่ท่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมใน

การยื่นวีซ่าและค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเท่านั้น เว้นแต่ตั๋วเครื่องบินที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนตั๋ว



• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมค่ืนค่าธรรมเนียมการยืน่วซี่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมร่ับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผูเ้ดินทาง เช่น เอกสารการ
เดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาส่ิงของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการที่มิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบนิ

• ส าหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือด าเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ 
ทราบก่อน เพื่อขอค ายืนยันส าหรับการออกเดินทางของทัวร์นัน้ๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อตั๋วหรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยนัดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นั้น ๆ ไม่
สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมร่ับผิดชอบส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

• บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกวา่ 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของ
ท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือการปรับเปล่ียนรายการท่องเท่ียวใด ๆ  ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เปน็กรณพีิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ 
ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกวา่ 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การ
ล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหต,ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟนอล
โปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพ่ือค านึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที่สุด

• สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินคา่เขา้ชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของ
สถานที่น้ัน ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยนรายการเพื่อให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานท่ี
ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมร่ับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัว
นักท่องเที่ยวเอง

• ของก านัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้ของก านัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไป
กับคณะทัวร์หรือไมก่็ได้ตามอัธยาศัย

• ต าแหน่งท่ีนั่งบนเครื่องบินเป็นไปตามเง่ือนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต าแหน่งที่นั่งได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่ง
ให้แก่ท่านและครอบครวัตามความเหมาะสมให้ดีที่สุดภายใต้ลักษณะต าแหน่งท่ีนั่งแบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้มา

• บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีท่ีได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบรษิัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไปท่องเทีย่วพกัผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวติ
ตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศท่ีทา่นได้เดินทางไป

• เมื่อทา่นจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรบัในขอ้ความและเงื่อนไขทีบ่รษิัทฯ แจ้งแล้วขา้งต้น


