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“DUBAI”
วันแรกของการเดินทาง... ของการเดินทางเข้าสู่ห้วงเวลาแห่งความสุขอย่างสมบูรณ์แบบ  

ลัดฟ้าด้วย “สายการบินเอมิเรตส์”

13.00 น.   เรียนเชิญท่าน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณชั้น 4 ประตูทางเข้า 9 เคาน์เตอร์ T 

เพื อพบกับการต้อนรับ และ การดูแลในทุกด้านของพนักงานขายจากทางลีลาวดี ฮอลเิดย์

รวมถึงส่งท่านเข้าสู่การเดินทางอย่างมีความสุข

16.50 น ออกเดินทางสู่นครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรสต์ โดย สายการบนิเอมเิรตส์

เที ยวบิน EK 377 ( ใช้เวลาบินประมาณ 6-7 ชั วโมง )

19.00 น. เดินทางถึงสนามบิน ดูไบ พร้อมรับการบริการจากลีลาวดีที ดูดีเหนือระดับ 

บางสิ งที แตกต่าง ท่านจะสัมผัสได้ถึงการบริการของทีมงานที เหนือความคาดหมาย 

จากนั้นน่าท่านรับสัมภาระและขึ้นรถบัสเพื อเข้าสู่ที พัก



“DUBAI”

การพักผ่อน...อย่างมีลีลา ณ 

“Armani Hotel Dubai”

หรือเทียบเท่า โรงแรมที เราเลือกใช้นั้น อยู่ใน

มาตรฐานระดับคุณภาพ และ การบริการชั้นเยี ยม 

ไม่เพียงแค่โรงแรมที เราคัดสรรมาให้ท่านอย่างดี  



วันที สองของการเดินทาง

...ร่วมรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม ...น่าท่าน

เดินทางสู่ ...โครงการเดอะปาล์มไอซ์แลนด์ เป็นโครงการที อลังการ

สุดยอดโปรเจคของยูไนเต็ดอาหรับเอมิเรตส์โดยการถมทะเลให้เป็นเกาะ

เทียม  สร้างเป็นรูปต้นปาล์ม 3 เกาะ บนเกาะมีที พักโรงแรมรีสอร์ท

อพาร์ทเม้นท์ร้านค้าภัตตาคารรวมทั้ง ส่านักงานต่างๆนับว่าเป็นสิ ง

มหัศจรรย์อันดับที 8 ของโลก ให้ท่านได้ชมกับความยิ งใหญ่ของเกาะ

นี้ น่าท่านสู่โรงแรม The Atlantis The Palm เราใส่ใจ.... ทุก

รายละเอียด

“DUBAI”

มื้อกลางวัน.. หลังจากเพลิดเพลินกับการเดิน

ชม จนเป็นที น่าพอใจแล้ว ได้เวลาอันสมควร ขอ

บริการทุกท่าน ณ

“ ภัตตาอาหารจีน “

ลิ้มรสอาหารจีน รสชาติเยี ยม 

ณ ดินแดนอาหรบั



เบิร์จดูไบ หรือ ชื อท้องถิ นว่า Burj Khalifa เป็น

ตึกระฟ้าที มีความสูงประมาณ 818 เมตร โดยใช้เงินใน

การก่อสร้างสูงถึง 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ งถือ

ว่า เป็นตึกที สู งที สุด ใน โลกในปัจจุบัน โดยภายใน

ประกอบด้วยส่านักงาน โรงแรม และ ห้องสูทส่าหรับ

พักอาศัยที ได้ Giorgio Armani เป็นผู้ออกแบบ และ

ตกแต่งให้ทั้งหมด

โดยทางลีลาวดี เพิ มความพิเศษน่าท่านขึ้นชมวิวรอบ

เมืองดูไบ แบบ 360 องศา (พร้อมบัตรฟาสต์พาส 

VIP ขึ้นสู่จุดชมวิว ชั้นที  148)

ค ่า บริการท่าน ณ ร้านอาหารสไตล์บุพเฟ่ต์ ณ 

Mediteraneo Restaurant at Armani 

Hotel
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การพักผ่อน....อย่างมีลีลา .....

“Armani Hotel Dubai” หรือเทียบเท่า 

โรงแรมตามระดับมาตรฐาน ของลีลาวดี ฮอลิเดย์  

ที ผ่านการคัดเลือกมาเพื อรับรองท่านในทุกค ่าคืนอันแสนพิเศษ...



“DUBAI”วันสาม...ของการเดนิทาง

เช้า...บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที พัก 

อาบูดาบี (Abu Dhabi) ชื อที คุณอาจคุ้นหูคุ้นตากันพอสมควร มหานครที 

ขึ้นชื อว่าเป็นเมืองหลวงของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ หรือ ยูเออี โดย อาบูดาบี 

เป็นรัฐที ได้รับสมญานามว่า “ Garden of Gulf ” ด้วยความเขียวขจีของ

ต้นไม้ ตัวเมืองที ทันสมัย และได้รับการยกย่องว่าเป็นสวรรค์แห่งทะเลทรายอีก

ด้วย แน่นอนหากไปเมืองนี้แล้ว จุดส่าคัญที เราจะได้ไปสัมผัสอย่างใกล้ชิดนั นคือ 

แกรนด์มอส (Grand Mosque) ที เป็นเสมือนสัญลักษณ์ส่าคัญของ  กรุง

อาบูดาบี แล้ว ยังถือว่าเป็นมัสยิดที สวยที สุด และใหญ่ที สุดในโลก โดยมีท่านชีค 

ซาเยด บิน สุลต่าน อัลนาฮัน ประธานาธิบดีคนแรก หรือผู้รวบรวม 7 เมือง

มาสู่การเป็นสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เมื อปี 1971 หรือ 39 ปีที แล้ว ด่าริใน

การก่อสร้างมัสยิดแห่งนี้ราวๆ ปี 1980 แต่ก็เป็นช่วงของการออกแบบ และ

สุดท้ายร่วมลงมือสร้างในช่วงปี 1990 ซึ งนับว่าเป็นมัสยิดที ยังใหม่ หากแต่

ยิ งใหญ่และสวยงาม 

*** ก่อนเข้าผู้หญิงจะต้องมีชุดคลุมสีด่า (หรือชุดอาบาย่า) ทางเจ้าหน้าที จะ

เตรียมชุดให้ท่านสวมใส่ ก่อนลงจากรถบัส เพื อเข้าชมแกรนด์มอส *** 



“DUBAI”
การเอาใจใส.่... อย่างมีลีลา แน่นอนว่าการดูแลของลีลาวดี ฮอลิเดย์ ต้องดูแลให้เป็น

ที สุดของที สุดมื้อกลางวัน ท่านจะได้พบกับมื้อที ท่านจะได้รับทั้งรสชาติและบรรยากาศที น่า

หลงใหลอย่างที สุด

มื้อกลางวนั “ห้องอาหาร บุฟเฟตส์ดุหร ูของวังเอมิเรตส”์



“DUBAI”
เฟอร์รารี  เวิลด์ สวนสนุกในร่มของดูไบที มีขนาดใหญ่ที สุดในโลก โดยที สวนสนุกเฟอร์รารี  เวิลด์นี้ ถูก

ตั้งฉายาว่า “ม้าล่าพอง” ทีมยักษ์ใหญ่ในวงการรถสูตรหนึ ง และเฟอรร์ารี เวิลด์นี้ตั้งอยู่บนเกาะยาส สร้างขึ้นใหม่

จากการถมทะเลในดูไบ ซึ งส่วนสนุกแห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นเพื อจุดบ่งบอกความเป็นเลิศ ทั้งทางด้านผลงาน และ

นวัตกรรมใหม่ ๆ ที สามารถเกิดขึ้นได้ทางเทคนิคนับตั้งแต่ทางเข้าประตูสู่ด้านในถูกสร้างด้วยโลโก้เฟอร์รารี 

ทั้งหมด มีเครื องเล่นกว่า 20 ชนิด และที เป็นไฮไลท์สุด ๆ จนสามารถเรียกความสนใจนักท่องเที ยวได้เป็น

จ่านวนมาก คือ รถไฟเหาะตีลังกา ที ชื อ “เอฟ วัน ธีมฟอร์มูลา รอสซา” ที รอวันเตรียมสร้างสถิติโลกด้วย

ความเร็วที สุดในโลก 240 กิโลเมตร ต่อชั วโมงนั นเอง ( Exclusive ด้วยบัตรฟาสต์พาส VIP )



....จากนั้นเดินทางกลับสู่โรงแรมที พัก เพื อให้ท่านเตรียมตัว เข้าสู่

ดินเนอร์มื้อค ่าสุดแสนจะโรแมนติก ระหว่างที ท่านแต่งตัว (รถลีมูซีน  

จะมารอรับท่านที ล๊อบบี้ของทางโรงแรม)

เก็บทุกความทรงจ่า.... อย่างมีลีลาหลังจากทุกท่านได้แปลงโฉม  

เป็นเจ้าชายเจ้าหญิงกันแล้ว ขอเชิญทุกท่านร่วมรับประทานอาหาร

ค ่าบรรยากาศหรูหรา ณ โรงแรม 7 ดาว ท่ามกลางทะเลใน

รูปแบบที ไม่เหมือนใครด้วยรถ “ลีมูซีนสุดหรู” ที สุดของโปรแกรมที 

อยากให้ท่านได้เก็บเป็นความทรงจ่าครั้งหนึ ง ที เคยได้มาสัมผัสกับ

ภัตตาคาร กลางทะเลที โด่งดังระดับ 7 ดาว ณ “Almahara”

ขอสงวนสิทธิ์ส่าหรับเด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี ส่าหรับภัตตาคารแห่งนี้ 

ขอบริการท่าน ณ ภัตตารคารอาหารจีนแทน 

** ทางลีลาวดี ฮอลิเดย์ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที นี้ **

“DUBAI”



การพักผ่อน....อย่างมีลีลา .....

“Armani Hotel Dubai” หรือเทียบเท่า 

โรงแรมตามระดับมาตรฐาน ของลีลาวดี ฮอลิเดย์  

ที ผ่านการคัดเลือกมาเพื อรับรองท่านในทุกค ่าคืนอันแสนพิเศษ...



วันที สี ของการเดนิทาง 

...ร่วมรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม ...หลังจากนั้น

น่าท่านชมพพิธิภณัฑ์ดไูบ (DUBAI MUSEUM)

เป็นพิพิธภัณฑ์ที ทันสมัยที สุดในตะวันออกกลางสร้างเมื อศตวรรษที 19

บูรณะครั้ งล่ าสุ ดปี  1970 เ ป็ นพิพิ ธภัณฑ์ที รวบรวม เรื อ งราว

ประวัติศาสตร์ที ส่าคัญ เช่น การค้นพบงานศิลป์ ภายในหลุมฝังศพที  

ALQUSAIS ที มีอายุมากกว่า 4,000 ปี 

นั งเรือ ABRA RIDE สัมผัสวิถีชีวิตสองฝั่งTHE CREEK 

สู่ท่าเรือ ตลาดทอง (GOLD SOUK) ของที นี เมื อได้เดินเข้าไปแล้วจะเห็น

เป็นเหมือนเมืองแห่งทองไม่ว่าจะเดินไปทางด้านไหนก็จะเห็นแสงสีทองของ

แต่ละร้านเปล่งรัศมีออร่าออกมา แต่ใครที หวังจะน่าทองที ดูไบมาขาย

เมืองไทยขอให้ตรองให้ดีเสียก่อนเนื องจากทองที ดูไบเป็นทองไม่ถึง 90%

จะเป็นทองราวๆ 70 - 80 เปอร์เซ็นต์ แต่ทองที นี จะมีค่าก่าเหน็ดแพง

กว่าเมืองไทยส่วนใหญ่ชาวดูไบชอบใส่ทองชอบใส่เพชรหากลองสังเกตดีๆ 

ชาวดูไบผู้หญิง ที ใส่ชุดด่าหรือเรียกว่าชุดอาบาย่าภายใต้ชุดนั้นจะมีทั้ง

เพชรและทองอยู่เต็มไปหมดเนื องจากชาวเมืองที นี ที เป็นผู้หญิงนิยมใส่

เครื องประดับให้ร่างกายดูเป็นแสงแวววาว

มื้อกลางวัน.... ขอแนะน่าท่านได้พบกับร้านอาหารที มีเมนูอาหารและ

รสชาติรสเลิศ ณ Salmontini

“DUBAI”



“DUBAI”
DUNE BASHING เตรียมตัวขึ้นรถ 4 WD (รถขับเคลื อน 4 ล้อ) รถ 1 คัน / 6 ท่าน 

(ท่านที เมารถกรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์ก่อนไปทัวร์ทะเลทราย 30 นาที) และโปรดอย่าลืม น่าเสื้อแจ็คเก็ตกันลม

,แว่นตา และกล้องถ่ายรูปไปด้วย ข้อแนะน่า ส่าหรับผู้ที เป็นโรคความดัน โรคหัวใจขั้นรุนแรง 

ให้ปรึกษากับทางบริษัทก่อน เดินทางสู่ทัวร์ทะเลทราย ที สนุกสนานและตื นเต้นพร้อมสัมผัสกับประสบการณ์อัน

แปลกใหม่กับการนั งรถตะลุยไปบนดิน (เนินทราย) ที มีทั้งสูงและต ่าสลับกัน

เมื อถึงเวลาเราจะน่าท่านสัมผัสชีวิตแบบพื้นเมืองอิ มอร่อยกับอาหารค ่าแบบ

บาร์บีคิวในบรรยากาศที แสนสบายของโรงแรมพบกับกิจกรรม... อาทิ

- Henna Tattoo.. (ทดลองศิลปะการเพนท์ลวดลายบนมือ และไหล่ 

ในแบบฉบับชาวอาหรับ)

- Shi Sha.. (เครื องสูบบารากู่แบบฉบับของชาวอาหรับกลิ นผลไม้)

- Gala baya .. ให้ท่านแต่งกายพ้ืนเมืองแบบชาวอาหรับถ่ายรูปเป็นที ระลึก

- เลิศรสไปกับการชิมชาอาหรับ, อินทผาลัม, ชา, กาแฟ, น้่าอัดลม, น้่าดื ม

( ไม่รวมเครื องดื มแอลกอฮอล์ อาทิเช่น เหล้า, เบียร,์ ไวน์ ฯลฯ )

มื้อค ่า  ดื มด ่าแบบ Arab Buffet & BBQ

พร้อมชมโชว์ ระบ่าหน้าท้อง (Belly Dance) , ระบ่ากระโปรง (Tanora) 

ระบ่าอาหรับ (Arabian Dance Show) เป็นต้น 



การพักผ่อน....อย่างมีลีลา แบบฉบับชาวเบดูอิน  .....

“Bab Al Sham Desert Resort and Spa 

หรือเทยีบเท่า”...

ที พักที จะให้ท่านได้สัมผัสความเป็นเบดูอินอย่างแท้จริง และเห็นวิวทะเลทรายอันสวยงาม



วันที หา้ของการเดนิทาง

...ร่วมรบัประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารโรงแรม ...

อิสระพักผ่อนได้ตามอัธยาศัยให้ท่านได้ ว่ายน้่า หรือนอนพักผ่อนใช้เวลาพิเศษร่วมกันกับครอบครัวและ

คนที ท่านรัก รวมไปถึงผ่อนคลายความเมื อยล้าจากการเดินทางพร้อมกับได้พักผ่อนท่ามกลางความ

อบอุ่น

มื้อกลางวัน .... รับรองท่าน ณ ภัตตาคารอาหารไทย   



หลังรับประทานอาหาร ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ง เดอะดูไบมอลล์ (The Dubai Mall) แหล่งช้อปปิ้งขนาด

ใหญ่ที สุดแห่งหนึ งของโลก ผ่านชมอะควอเรี ยมขนาดยักษ์ด้านนอก ตื นตาตื นใจไปกับการชมฝูงฉลามอย่าง

ใกล้ชิด และสัตว์น้่านานาชนิด อควาเรี ยมแห่งนี้ได้ชื อว่าใช้ แผ่นอะคริลิค ในการประกอบตู้ปลาที ใหญ่สุดในโลก 

และเดอะดูไบมอลล์ เป็นส่วนหนึ งของดาวน์ทาวน์ เบิร์จดูไบ (Downtown Burj Dubai) มูลค่า สองหมื น

ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ งเป็นที ตั้งของเบิร์จดูไบ อาคารที สูงที สุดในโลกซึ งมีร้านค้ากว่า 1,200 ร้าน รวมถึง

ร้านอาหารและเครื องดื มอีกกว่า 160 ร้าน หรือ น้่าพุเต้นระบ่า ตั้งอยู่ในทะเลสาบเบิร์จคาลิฟา ทะเลสาบที 

เป็นศูนย์กลางของเมืองดูไบ ถูกรายล้อมไปด้วยตึกที มีชื อเสียงมากมาย จะใช้ไฟทั้งสิ้น 6,600 ดวง 

โปรเจคเตอร์สี 50 ตัว ควบคุมการท่างานด้วยระบบคอมพิวเตอร์

มื้อค ่า อิสระรับประทานอาหาร ตามอัธยาศัย เพื อไม่เป็นการรบกวนเวลาอันมีค่าของท่าน



หลังจากเต็มอิ มกับทุกๆ อรรถรสที ให้ท่านได้สัมผัสเป็นวันสุดท้าย ณ ดูไบ ก็คงได้เวลาโบกมือ

อ่าลาและเตรียมตัวขึ้นเครื องเพื อกลับสู่ กรุงเทพฯ 

22.30 น. เดินทางกลับสู่ประเทศไทย ด้วยเที ยวบิน EK 374 พร้อมรับการบริการอาหาร และเครื องดื ม

จากพนักงานต้อนรับของสายการบิน

วันที หกของการเดนิทาง

08.00 น เดินทางถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ พร้อมกับความรู้สึกสุดแสนพิเศษและประทบัใจกับการท่องเที ยว

ที ทางลีลาวดี ฮอลิเดย์ ตั้งใจมอบให้

ลีลา ... ที เป็นตัวคุณ

ลีลาวดี ฮอลิเดย์



ประเภทผู้เดินทาง ลูกค้าปกติ สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม

ผู้ใหญ่

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่าน)

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม )

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม )

พักเดี ยวเพิ ม

มีต๋ัวแล้ว (ผู้ใหญ่)ลด

189,900.-

184,900.-

179,900.-

174,900.-

60,000.-

20,000.-

186,900.-

181,900.-

176,900.-

171,900.-

60,000.-

20,000.-

187,900.-

182,900.-

177,900.-

172,900.-

60,000.-

20,000.-

ประเภทผู้เดินทาง สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม

ผู้ใหญ่

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่าน)

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม )

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม )

พักเดี ยวเพิ ม (ได้รับคะแนนเพิ ม)

มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ่) 

1869

1819

1769

1719

600

1669

1869

1819

1769

1719

600

1669

อัตราคา่บริการสา่หรับผูเ้ดนิทาง 15 ท่านขึน้ไป

**ขอสงวนสทิธิผ์ูเ้ดนิทาง 15 ท่านขึ้นไป 

**กรณเีดนิทาง 10-14 ท่าน ช่าระเพิ มทา่นละ 20,000 บาท



อัตรานีร้วม

• บัตรโดยสารเครื องบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที ได้ระบุไว้ในรายการ  

พร้อมคา่ภาษสีนามบนิทกุแหง่

• ค่าที พัก  ห้องละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมที ระบุไว้ในรายการ  หรือระดับเดียวกัน

• ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที ได้ระบุไว้ในรายการ

• ค่าวีซ่า ( กรณีถือพาสปอร์ตไทย )

• ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที คอยอ่านวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง

• ค่ากระเป๋าเดินทาง และค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000บาท

อัตรานีไ้ม่รวม

• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  อาทิ ค่าอาหาร-เครื องดื ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

• ค่าภาษีหัก ณ ที จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ ม

• ค่าท่าหนังสือเดินทาง

• ค่าภาษเีชือ้เพลงิที ทางสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิ มเตมิอีก!!!!!



เงื อนไขการชา่ระเงิน

“การจอง” กรุณาช่าระมัดจ่า ท่านละ 30,000.- บาท

- ช่าระยอดมดัจา่ โดยบัตรเครดติ หรือบัตรเดบติ ผ่านทางหนา้เวปไซต ์www.leelawadee.holiday

- ช่าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั งจ่ายในนาม บริษัท ลีลาวด ีฮอลิเดย์ จ่ากัด

- ช่าระโดยเงินสด

- ช่าระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร (กรุณาแฟกซ์ใบนา่ฝากมายังเบอร ์Fax. 02-6640023)

ชื อบัญชี

บริษทั ลีลาวด ีฮอลิเดย์ จ่ากัด บัญชกีระแสรายวัน ธ.กสิกรไทย เลขที  639 – 1 – 00265 - 5

“การจ่ายสว่นที เหลอื” กรุณาช่าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง

การยกเลกิ : 

กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันท่าการ มิฉะนั้น ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ่า

กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันท่าการ ทางบรษิทัฯ มีความจา่เปน็ตอ้งหกั 50% ของอัตราคา่บรกิาร

กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันท่าการ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมด



หมายเหตแุละเงื อนไขในการรบับรกิาร

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไมน่่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจา

หยาบคาย, ดื มสุราบนรถ, ก่อเสียงร่าคาญรบกวนผู้อื น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งน้ีเพื อความสุขของคณะผู้เดนิทางส่วนใหญ่

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งน้ีเพื อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื นเพื อไปท่างาน หรือเพื อการอื นใดอันมิใช่การท่องเที ยว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขอ

อภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส่าหรับท่านที ต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

•

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที มีเด็กทารกอายุต ่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื อหา

ข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช่าระเงินมัดจ่าภายในระยะเวลาที ก่าหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที แจ้งชื อรอไว้ ทั้งน้ีเพื อประโยชน์

ของผู้ร่วมเดินทางท่านอื น

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที มีผู้เดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะ

จัดหาคณะทัวร์อื นทดแทนหากท่านต้องการ

• ในกรณีที ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย 

• โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ

• หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ

• ในกรณีที ท่านขอเปลี ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก่าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื นวีซ่าและค่า

เปลี ยนชื อตั๋วเครื องบินเท่าน้ัน เว้นแต่ตั๋วเครื องบินที ไม่อนุญาตให้เปลี ยนชื อหรือคืนตั๋ว



• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื นวีซ่าในทกุกรณ ีหากมีการยื นวซี่าแล้ว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเขา้หรอืออกจากประเทศใด ๆ อันเนื องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่

ถูกต้อง, พกพาสิ งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื อมเสีย รวมถึงการที มิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที ยวบิน

• ส่าหรับท่านผู้เดินทางที ประสงคจ์ะซื้อตั๋วเครื องบินภายในประเทศเพิ มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร ์) หรือด่าเนินการใด ๆ ที ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บรษิัทฯ 

ทราบก่อน เพื อขอค่ายืนยันส่าหรับการออกเดินทางของทัวรน์ั้นๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อตั๋วหรอืช่าระค่าใช้จา่ยใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นั้น ๆ ไม่

สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบส่าหรับค่าใช้จ่ายที เกิดขึ้น

• บริษัทฯ จะส่งก่าหนดการท่องเที ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการทอ่งเที ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงคข์อง

ท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปลี ยนแปลงของโรงแรมที พกั หรือการปรับเปลี ยนรายการท่องเที ยวใด ๆ  ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพเิศษ โดยแจ้งให้บริษทัฯ ทราบ

ก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเปน็ยุติ เว้นแต่ ในกรณีที เกิดเหตุจ่าเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้า

ของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหต,ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตาม

ความเหมาะสม ทั้งนี้เพื อค่านึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที สุด

• สถานที ท่องเที ยวที ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที ท่องเที ยวดังกล่าวปิดท่าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเขา้ชมให้แก่ท่านตามที ระบไุว้ในเอกสารของ

สถานที นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปลี ยนรายการเพื อให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณีที มีเหตุล่าช้าหรอืเหตุอื นใดเกิดขึน้ระหวา่งการเดนิทางท่าให้ทา่นไม่สามารถเข้าชมสถานที 

ท่องเที ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษทัฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แกท่่าน

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที ยว

เอง

• ของก่านัลต่าง ๆ ที บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงนิได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้ของก่านัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไป

กับคณะทัวร์หรือไม่ก็ได้ตามอัธยาศัย

• ต่าแหน่งที นั งบนเครื องบินเป็นไปตามเงื อนไขตั๋วเครื องบินแบบหมู่คณะของสายการบินตา่ง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต่าแหน่งที นั งได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที นั งให้แก่

ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที สุดภายใต้ลักษณะต่าแหน่งที นั งแบบหมูค่ณะที สายการบินจัดให้มา

• บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที เชื อมั นในมาตรฐานของบริษทัฯ ซึ งประสงค์จะเดินทางไปท่องเที ยวพักผ่อนแบบหมูค่ณะ และเข้าใจถึงวิถชีีวิต

ตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที ทา่นได้เดินทางไป

• เมื อทา่นจองทวัรแ์ละชา่ระมดัจา่แลว้ หมายถงึทา่นยอมรบัในขอ้ความและเงื อนไขที บรษิทัฯ แจ้งแล้วขา้งตน้


