


ฤดูกาลท่องเที่ยวเมืองดูไบ

เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กันยายน ซึ่งอากาศจะ
ร้อนจัดและมีความชื้นสูง อุณหภูมิอยู่ระหวา่ง 
32 - 48 องศาเซลเซยีส ไม่เหมาะแก่การท่องเที่ยว

ฤดูร้อน
เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม - เมษายน เป็นช่วงเวลาที่
อากาศดีที่สุด เป็นฤดูแห่งการทอ่งเที่ยวของดูไบ 
อากาศเย็นสบาย 
อุณหภูมิราว 20 - 30 องศาเซลเซยีส

ฤดูหนาว



ลีลาวดี ฮอลิเดย ์เรียนเชิญทา่นและ
ครอบครวัที่จุดนดัพบ บริเวณชัน้ 4 ประตู
ทางเข้า 9 เคาน์เตอร ์T 
พบกับเจ้าหน้าที่ของบรษิัทลีลาวดี
ขออนุญาตสวสัดีทกุท่าน และดูแลความ
พร้อมด้านเอกสาร 

00.30 น. ท่านและครอบครวัทะยานสู่ นครดูไบ 
ประเทศสหรฐัอาหรับเอมเิรต 
ด้วยสายการบินเอมิเรต เที่ยวบิน EK 377

03.30 น.

ท่านและครอบครวัเดินทางถงึ สนามบินดูไบ
ประเทศสหรฐัอาหรับเอมเิรต  
หลังผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
แล้ว...

06.50 น.

เช้า อิสระอาหารเช้า ...
เพื่อไม่เปน็การรบกวนเวลาอนัมคี่า
ของท่านและครอบครวั



มาร์ฮาบา เซอร์วสิ บริการที่จะท าให้ท่านประทับใจตั้งแต่กา้วลงจากเครือ่ง 
- บริการระดับ VIP แบบตัวต่อตัว
- ต้อนรับท่านตั้งแต่กา้วแรกสู่ TERMINAL
- เป็นทั้งเพื่อนและมัคคเุทศก์ภายในสนามบินในเวลาเดียวกัน
- บริการพาท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมอืงได้รวดเรว็ระดับ VIP
- บริการเรียกคืนและดูแลความปลอดภยัของสัมภาระ
- บริการขนส่งสัมภาระ
- ให้ท่านได้พักผ่อนที่ มาร์ฮาบาเลาจ ์พร้อมบริการเครือ่งดื่มให้ท่านได้เลือก

มากมาย



น าท่านและครอบครวัถ่ายรูปกับโรงแรม 
ตึกบุรจญ์อัลอาหรบั โรงแรมสุดหร ูระดับ 7 
ดาว รูปทรงเรือใบ และมีชื่อเสียงในแถบ
ตะวันออกกลาง ที่ทุกคนต่างใฝ่ฝนัที่จะมโีอกาส
เข้าไปสัมผัสสักครัง้ ตั้งอยู่ริมอา่วอาหรบั ถือ
เป็นที่พักอาศัยของเหล่าเศรษฐชีาวอาหรบั... 
ชม JUMEIRAH BEACH ซึ่งเป็นชายหาดตาก
อากาศที่สวยงามยอดนยิมของดูไบ 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวนั ...
เพื่ออไม่เปน็การรบกวนเวลาอนัมคี่า
ของท่านและครอบครวั



น าท่านและครอบครวัสู่ ตลาดเมดิแนท หรือ เวนิสแห่ง
ดูไบ ตลาดพื้นเมืองโบราณแต่แฝงไปด้วยความโรแมน
ติก ตกแต่งสไตล์อาหรบัผสมผสานกับวฒันธรรม
ของตะวนัออกกลางแบบดั้งเดิม ให้ความรู้สึกที่ไม่ซ้ า
กับการเดินตลาดที่อืน่



เป็นเวลากวา่พนัปีที่มนุษยพ์ยายามตามหาเมืองที่
หายไป “แอตแลนติส” สมบัติ ของมีค่ามากมาย 
รวมถึงสรวงสรรคท์ี่ถูกเชือ่วา่จมอยูใ่ต้มหาสมทุร 
ถึงเวลาที่ท่านจะได้ชมเมอืงแห่งเวทมนต์ 
แอตแลนติสที่ The Lost Chambers Aquarium
ค้นหาความลึกลับและเรยีนรูค้วามจริงเกีย่วกับชวีติ
ใต้ท้องทะเล ในขณะที่ชืน่ชมสัตวน์้ ามากกวา่ 
65,000 ชนิด ที่ว่ายวนเวยีนอยู่รอบตัวท่าน

ค่ า บริการอาหารค่ าสุดพเิศษ ณ ภัตตาคาร 
SUFFRON



กิจกรรมทางเลือกเสริม 
(OPTIONAL ACTIVITIES)

**หากท่านและครอบครวัสนใจโปรดติดต่อสอบถามรายละเอยีดกับหัวหนา้ทวัร์**

น าท่านและครอบครวัท้าความกลา้พิชติความสูงกบั
กิจกรรมสุดเอ็กตรีม ที่จะท าให้หวัใจของท่านเต้นรวักับ
SKY DIVING ที่จะมีให้ท่านได้ทา้ทายความสูงตั้งแต่ 
5,000 – 13,000 ฟุตกันเลยทีเดียว พร้อมวดิีโอ

บันทึกภาพระหวา่งกิจจกรรม
(ราคาโดยประมาณอยูท่ี่ 21,990 บาทต่อท่าน) 

น าท่านและครอบครวัเปดิประสบการณใ์หม่
ชมวิวทวิทัศน์นครดูไบแบบตื่นเต้นไม่เหมือนใครกับ

กิจกรรม GYROCOPTER EXPERIENCE ที่จะพา
ท่านนั่งไปบนไจโรคอปเตอรล์ าจิว๋ พร้อมชมจุดที่ขึน้ชือ่
ว่าสวยงามทีสุ่ดในดูไบ (ระยะเวลากิจกรรม 30 นาท)ี

(ราคาโดยประมาณอยูท่ี่ 9,990 บาทต่อท่าน) 



น าท่านและครอบครวัพักผอ่น ล่องเรือยอร์ช ขนาด 
48 ฟุต ไปกับบรรยากาศยามเย็นของอา่วอาหรบั 
เที่ยวชมทิวทัศน์ทีห่าไม่ได้จากบนพื้นดิน พร้อมเสิรฟ์

บาบีคิวแสนอรอ่ยให้ทา่นได้ทานบนเรอื
ราคาโดยประมาณ

15,300 บาท / 2 ชั่วโมง
19,550 บาท / 3 ชั่วโมง
บาบีคิวท่านละ 1,020 บาท



รับรอง
ท่านและครอบครวั
ด้วยที่พักสุดพิเศษ

หรือเทียบเท่า



เช้า บริการอาหารเช้า ณ 
ห้องอาการของโรงแรม

น าท่านและครอบครวัเดินทางสู่ ดูไบ
เฟรม อาคารหน้าตาคล้าย กรอบรูป 

ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ฉาบทองค า
สวยงาม และมีความสูง 150 เมตร 
กว้าง 93 เมตร ตั้งอยู่บริเวณ

สวนสาธารณะ Zabeel Park ซึ่งเป็น
เขตแบ่งระหวา่งเมืองเก่าและเมืองใหม่

ภายในอาคารมกีารจัดแสดง
นิทรรศการทีบ่อกเล่าเรือ่งราวของ
ตึกกรอบรูปนี ้และเมืองดูไบตั้งแต่
อดีตมาจนถึงปัจจบุันและยังต่อไปที่

อนาคตอีกตังหาก

อิสระให้ท่านและครอบครวัได้เพลิดเพลิน
และพักผ่อนภายใน 

ATLANTIS THE PALM 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวนั...
เพื่อไม่เป็นการรบกวน
เวลาอนัมีคา่ของท่านและครอบครวั



อิสระให้ท่านและครอบครวัได้ช้อปปิ้ง 
ห้าง MALL OF EMIRATE หนึ่งในห้างที่ใหญท่ี่สุด
ในโลก มีความใหญโ่ตหรูหราเหมาะสมกับความเป็น
นครดูไบ มีของแบรนด์เนมให้เลือกซือ้มากมาย

น าท่านและครอบครวั สนุกสนานไปกับ
ลานสกีในร่ม สกีดูไบ ไม่ว่าจะเปน็การเล่น
สกี เล่นสโนวบ์อรด์ นั่งกระเช้า หรือ
เพลิดเพลินไปกับการดูเพนกวนิแสน
น่ารักแบบถึงเนือ้ถึงตวัก็ยงัได้



จากนั้นเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พกัเพื่อให้ท่านและครอบครวัเตรียมตัว 
เข้าสู่ดินเนอรม์ื้อค่ าสุดโรแมนติก ระหว่างที่ทุกทา่นแต่งตัว 
(รถลีมูซีน จะมารอรับทา่นที ่ล็อบบี้ของทางโรงแรม)
เก็บทุกความทรงจ า.... อย่างมีลีลา ขอเชิญทุกท่านรว่มรบัประทาน
อาหารค่ าบรรยากาศหรูหรา ณ โรงแรม 7 ดาว ท่ามกลางทะเลใน
รูปแบบที่ไม่เหมือนใครด้วยรถ “ลีมูซีนสุดหรู” ทุกท่านจะได้เก็บเปน็ความ
ทรงจ าสุดประทับใจสักครัง้หนึ่งที่ได้เคยได้มาสัมผัสกับภัตตาคารแห่งนี ้
ภัตตาคารกลางทะเลทีโ่ด่งดังระดับ 7 ดาว ณ “Al Mahara”

ขอสงวนสิทธิ์ส่าหรบัเด็กอายุต่ ากวา่ 12ป ี
ส าหรับภัตตาคารแห่งนี้ 

ขอบริการท่าน ณ ภัตตาคารอาหารจีนแทน 
ทางลีลาวดี ฮอลิเดย ์

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ 



รับรอง
ท่านและครอบครวั
ด้วยที่พักสุดพิเศษ

หรือเทียบเท่า



เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น าท่านและครอบครวัเดินทางสู่ อาบูดาบี (Abu Dhabi มหานคร
ที่ขึ้นชื่อวา่เปน็เมืองหลวงของสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ เป็นรัฐที่
ได้รับสมญานามวา่ “ Garden of Gulf ” เพราะมีตัวเมอืงที่
ทันสมัยและเขียวขจี

กลางวัน อิสระอาหารกลางวนั...
เพื่อไม่เปน็การรบกวนเวลาอนัมคี่าของทา่นและ

ครอบครวั

ชม แกรนด์มอส (Grand Mosque) สัญลักษณ์ส าคัญของอาบู
ดาบี แกรนด์ มอสก์ ชีค ซาเยด ซึ่งถูกยกย่องจากนักท่องเที่ยว
ทั่วโลก ให้เป็นมัสยิดที่สวยที่สุดและใหญท่ี่สุดในโลก สวยอลังการ
ทั้งภายนอกภายใน
*** ก่อนเข้าผูห้ญงิจะต้องมีชดุคลุมสีด่า (หรือชุดอาบาย่า) ทาง
เจ้าหน้าที จะเตรียมชดุให้ท่านสวมใส่ ก่อนลงจากรถ เพื่อเข้าชมแก

รนด์มอส *** 



เฟอร์ราร ีเวิลด์ สวนสนุกในร่มของดูไบ
ที่มีขนาดใหญท่ี่สุดในโลก โดยที่สวนสนกุเฟอรร์ารี ่
เวิลด์นี้ ถูกตั้งฉายาวา่ “ม้าล าพอง”ทีมยักษ์ใหญใ่น
วงการรถสูตรหนึ่ง(F1) มีเครื่องเล่นกวา่ 20 
ชนิด และที่เป็นไฮไลท์สุด ๆ จนสามารถเรียกความ
สนใจนักท่องเทีย่วได้เป็นจานวนมาก คือ รถไฟ
เหาะตีลังกา ที่ชื่อ “เอฟวนั ธีมฟอร์มูลา รอสซา”
ที่รอวันเตรยีมสร้างสถิติโลกด้วยความเรว็ทีสุ่ดใน
โลก 240 กิโลเมตร ต่อชั่วโมงนั่นเอง (Exclusive 
ด้วยบัตรฟาสต์พาส VIP)

ค่ า อิสระอาหารค่ า...
เพื่อไม่เปน็การรบกวนเวลา
อันมีค่าของทา่นและครอบครวั



รับรอง
ท่านและครอบครวั
ด้วยที่พักสุดพิเศษ

หรือเทียบเท่า



กลางวัน อิสระอาหารกลางวนั...
เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาอนัมคี่า

ของท่านและครอบครวั

น าท่านและครอบครวัชม พิพิธภัณฑ์ดูไบ เป็นพิพิธภัณฑ์ทีท่ันสมัยที่สุดใน
ตะวันออกกลางสรา้งเมื่อศตวรรษที่ 19 บูรณะครั้งล่าสุดปี 1970 เป็น
พิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเรือ่งราวประวตัิศาสตรท์ี่ส าคัญ เช่น การค้นพบ
งานศิลป์ ภายในหลุมฝังศพที่ ALQUSAIS ที่มีอายุมากกวา่ 4,000 ปี 

เช้า บริหารอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นั่งเรือ ABRA RIDE สัมผัสวิถีชวีติสองฝัง่ครองดูไบ มุ่ง
หน้าสู่ท่าเรือ ตลาดทอง (GOLD SOUK) ของที่นี่เมือ่ได้เดิน
เข้าไปแล้วจะเห็นเป็นเหมอืนเมืองแห่งทองไม่วา่จะเดินไปทางด้าน

ไหนก็จะเห็นแสงสีทองของแต่ละร้านเปล่งรัศมอีอร่า



DUNE BASHING เตรียมตัวขึน้รถ 4 WD (รถขับเคลื่อน 4 ล้อ) รถ 1 คัน / 6 ท่าน 
(ท่านที่เมารถกรณุาแจ้งหวัหน้าทัวรก์่อนไปทวัรท์ะเลทราย 30 นาท)ี
และโปรดอย่าลืมน าเสื้อแจค็เก็ตกนัลม,แวน่ตา และกล้องถ่ายรูปไปด้วย 

ข้อแนะน า ส าหรับผู้ที่เป็นโรคความดัน โรคหัวใจขัน้รนุแรง ให้ปรึกษากับทางบรษิัทก่อน
เดินทางสู่ทัวร์ทะเลทราย ที่สนุกสนานและตื่นเต้นพร้อมสัมผัสกับประสบการณอ์นัแปลกใหม่

กับการนั่งรถตะลุยไปบนดิน (เนินทราย) ที่มีทั้งสูงและต่ าสลับกัน
เมื่อถึงเวลาเราจะน าท่านและครอบครวัสัมผัสชวีติแบบพื้นเมืองอิม่อร่อยกับอาหารค่ าแบบ

บาร์บีคิวในบรรยากาศทีแ่สนสบายของโรงแรม
ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ค่ า  ดื่มด่ าแบบ Arab Buffet & BBQ
พร้อมชมโชว ์ระบ าหน้าท้อง (Belly Dance)

ระบ ากระโปรง (Tanora) 
ระบ าอาหรับ (Arabian Dance Show)



รับรอง
ท่านและครอบครวั
ด้วยที่พักสุดพิเศษ

หรือเทียบเท่า



อิสระพักผ่อนได้ตามอธัยาศยัให้ท่านและครอบครวัได้
ว่ายน้ า หรือนอนพักผ่อนใช้เวลาพิเศษรว่มกันกับ

ครอบครวัและคนที่ท่านรัก รวมไปถึงผอ่นคลายความ
เมื่อยล้าจากการเดินทาง

เช้า บริหารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เที่ยง  บริหารอาหารกลางวนัสุดพเิศษ ณ ภัตตาคาร 
BENJARONG



ตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ ์เปิดตัวครั้ง
แรกในปี 2010 ด้วยสถิติของตึก
ระฟ้าที่สูงที่สุดในโลกด้วยความสูง
กว่า 800 เมตร และมีจ านวนชัน้
มากถึง 169 ชั้น
สัมผัสประสบการณท์วัรช์มววิบน
จุดสูงสุดของตึก ขึ้นลิฟต์ไปยังจุด
ชมวิวที่สูงที่สุดในโลก ดาดฟ้าชม
วิวชัน้ 148 ที่มีความสูงถึง 555 
เมตร จากจุดสูงสุดนี้สามารถดื่ม
ด่ ากับวิวทวิทศัน์อนักา้วหน้าของ
นครดูไบพร้อมอา่วอาหรับอนั
งดงามที่เป็นฉากหลัง โดยใช้กล้อง
ส่องทางไกลซูมชมววิ 360 องศา 
สวยงามมาก



เดอะดูไบมอลล์เป็นส่วนหนึ่งของดาวน์ทาวน์ เบิร์จดูไบ
(Downtown Burj Dubai) มูลค่าสองหมืน่ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
ซึ่งเป็นที่ ตั้งของเบิร์จดูไบ อาคารที่สงูที่สุดในโลกซึ่งมีร้านค้า
กว่า 1,200ร้าน รวมถึงร้านอาหารและเครือ่งดื่มอกีกวา่ 160 
ร้าน หรือ น้ าพุเต้นระบ า ตั้งอยู่ในทะเลสาบเบิรจ์คาลิฟา 
ทะเลสาบที่เป็นศนูย์กลางของเมอืงดูไบ ถูกรายล้อมไปด้วยตึกที่
มีชื่อเสียงมากมาย จะใช้ไฟทั้งสิ้น 6,600ดวง โปรเจคเตอรส์ี 
50ตวั ควบคุมการท างานดว้ยระบบคอมพวิเตอร์

ให้ท่านและครอบครวัได้อสิระช้อปปิ้ง ณ เดอะดูไบมอลล์
(The Dubai Mall) แหล่งช้อปปิง้ขนาดใหญท่ี ่สุดแห่งหนึ่ง
ของโลก ผ่านชมอะควอเรียมขนาดยกัษ์ด้านนอก ตื่นตาตื่น
ใจไปกับการชมฝงูฉลามอยา่งใกล้ชิด และสัตวน์้ านานาชนดิ 
อควาเรียมแห่งนีไ้ด้ชือ่วา่ใชแ้ผ่นอะครลิิคในการประกอบตู้
ปลาที่ใหญ่สุดในโลก

ค่า อิสรอาหารค่ า... เพื่อไม่เปน็การรบกวนเวลาอนัมคี่าของทา่น



07.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมูิ พร้อมกับความรู้สึกสุดแสน
พิเศษและประทับใจกับการท่องเทีย่วที่ทาง ลีลาวดี ฮอลิเดย์ ตั้งใจ
มอบให้

หลังจากเต็มอิม่กบัทุกๆ อรรถรสที่ท่านได้สัมผัสเปน็วนัสุดท้าย ณ นครดูไบ 
ได้เวลาโบกมืออ าลาและเตรยีมตวักลับสู่ กรุงเทพฯ 

22.30 น. ท่านและครอบครวัเดนิทางกลับสู่ประเทศไทย ด้วยสายการบิน เอ
มิเรตเที่ยวบนิ EK 374 พร้อมรับการบริการอาหาร และเครื่องดื่ม
จากพนักงานต้อนรับของสายการบิน



ประเภทผูเ้ดินทาง
อัตราคา่บรกิารส าหรบัจ านวนผูเ้ดินทาง

2 ท่าน
(ราคาตอ่ทา่น)

4 ท่าน
(ราคาตอ่ทา่น)

6 ท่าน
(ราคาตอ่ทา่น)

8 ท่าน
(ราคาตอ่ทา่น)

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
ราคาบตัรโดยสาร สายการบนิเอมเิรตส์
บัตรโดยสาร ECONOMY
บัตรโดยสาร BUSINESS

253,900
248,900
241,900
236,900
22,100

32,655
76,245

176,900
171,900
166,900
161,900
22,100

32,655
76,245

148,900
143,900
138,900
133,900
22,100

32,655
76,245

138,900
133,900
128,900
123,900
22,100

32,655
76,245

อัตราค่าบรกิาร



อัตรานี้รวม
• บัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ  
พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง

• ค่าท่ีพัก  ห้องละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ  หรือระดับเดียวกัน
• ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
• ค่าวีซ่า ( กรณีถือพาสปอร์ตไทย )
• ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอ านวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง
• ค่ากระเป๋าเดินทาง และค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000บาท
อัตรานี้ไม่รวม
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
• ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
• ค่าท าหนังสือเดินทาง
• ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอกี!!!!!



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

ชื่อบัญชี

บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย ์จ ากัด บัญชีกระแสรายวนั ธ.กสิกรไทย เลขที่ 639 – 1 – 00265 - 5
“การจ่ายส่วนที่เหลอื” กรุณาช าระยอดท้ังหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง

การยกเลิก : 
กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันท าการ มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมดัจ า
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันท าการ ทางบริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องหัก 50% ของอัตราคา่บรกิาร
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินทั้งหมด



หมายเหตแุละเงือ่นไขในการรบับรกิาร

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผู้เดินทางท่ีเคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรังเกียจของคนส่วนใหญ ่เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อ
เสียงร าคาญรบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพื่อไปท างาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การท่องเทีย่ว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทาง
อาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรับท่านที่ต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

•
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ 

ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทัวรค์ณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อื่นทดแทนหาก
ท่านต้องการ

• ในกรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหักเงินค่าใช้จ่าย 
• โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ
• หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ
• ในกรณีท่ีท่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเคร่ืองบินเท่าน้ัน 

เว้นแต่ตั๋วเครื่องบินท่ีไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนตั๋ว



• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมี
ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการที่มิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน

• ส าหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือด าเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอค ายืนยันส าหรับการออกเดินทาง
ของทัวร์นั้นๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อตั๋วหรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นั้น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

• บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมที่
พัก หรือการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวใด ๆ  ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอล
โปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
เปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อค านึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที่สุด

• สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยนรายการเพื่อให้
ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวดงักล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง

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

• ต าแหน่งที่นั่งบนเครื่องบินเป็นไปตามเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต าแหน่งที่นั่งได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที่สุด
ภายใต้ลักษณะต าแหน่งที่นั่งแบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้มา

• บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เช่ือมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้เดินทางไป

• เมื่อทา่นจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจ้งแลว้ขา้งตน้


