
ก ำหนดกำรเดนิทำง

3-8, 23-28 ตุลำคม 2563
7-12, 21-26 พฤศจิกำยน 2563

5-10, 10-15 ธันวำคม 2563



ฤดูกาลท่องเท่ียวเมืองดูไบ

เร่ิมตั้งแต่เดือนพฤษภำคม – กนัยำยน ซ่ึงอำกำศ
จะร้อนจัดและมคีวำมช้ืนสูง อุณหภูมอิยู่ระหว่ำง 
32 - 48 องศำเซลเซียส ไม่เหมำะแก่กำรท่องเที่ยว

ฤดูร้อน
เร่ิมตั้งแต่เดือนตุลำคม - เมษำยน เป็นช่วงเวลำที่
อำกำศดทีีสุ่ด เป็นฤดูแห่งกำรท่องเทีย่วของดูไบ 
อำกำศเยน็สบำย 
อุณหภูมริำว 20 - 30 องศำเซลเซียส

ฤดูหนำว



ลลีำวด ีฮอลเิดย์ เรียนเชิญคณะท่านท่ีจุดนดั 
บริเวณช้ัน 4 ประตูทำงเข้ำ 9 เคำน์เตอร์ T 
พบกบัเจา้หนา้ท่ีของบริษทัลีลาวดี
ขออนุญาตสวสัดีทุกท่าน และดูแลความพร้อม
ดา้นเอกสาร 

07.00 น.

คณะท่านทะยานสู่ นครดูไบ 
ประเทศสหรัฐอำหรับเอมเิรต 
ดว้ยสำยกำรบนิเอมเิรต เทีย่วบิน EK 375

09.30 น.

คณะท่านเดินทางถึง สนำมบนิดูไบประเทศ
สหรัฐอำหรับเอมเิรต  
หลงัผา่นด่านตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร
แลว้...
คณะท่านเดินทางสู่ท่ีพกัเพือ่พกัผอ่น...

13.15 น.

ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ โรงแรมทีพ่กั



รับรองท่านดว้ย
ท่ีพกัสุดพิเศษ

หรือเทียบเท่า



เป็นเวลากวา่พนัปีท่ีมนุษยพ์ยายามตามหาเมืองท่ี
หายไป “แอตแลนติส” สมบติั ของมีค่ามากมาย รวมถึง
สรวงสรรคท่ี์ถูกเช่ือวา่จมอยูใ่ตม้หาสมุทร ถึงเวลาท่ี
ท่านจะไดช้มเมืองแห่งเวทมนต ์แอตแลนติสท่ี
The Lost Chambers Aquarium คน้หาความลึกลบั
และเรียนรู้ความจริงเก่ียวกบัชีวติใตท้อ้งทะเล ในขณะ
ท่ีช่ืนชมสตัวน์ ้ ามากกวา่ 65,000 ชนิด ท่ีวา่ยวนเวยีนอยู่
รอบตวัท่าน

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม



น าท่านถ่ายรูปกบัโรงแรม ตึกบุรจญอ์ลัอาหรับ BURJ 
AL ARAB  โรงแรมสุดหรู ระดบั 7 ดาว รูปทรงเรือใบ 
และมีช่ือเสียงในตะวนัออกกลาง ท่ีทุกคนต่างใฝ่ฝันท่ี
จะมีโอกาสเขา้ไปสมัผสัสกัคร้ัง ตั้งอยูริ่มอ่าวอาหรับ 
ถือเป็นท่ีพกัอาศยัของเหล่าเศรษฐีชาวอาหรับ... ชม 
JUMEIRAH BEACH ซ่ึงเป็นชายหาดตากอากาศท่ี
สวยงามยอดนิยมของดูไบ 

เทีย่ง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
KALEIDOSCOPED



จากนั้นเดินทางกลบัสู่โรงแรมท่ีพกัเพื่อใหท่้านและครอบครัวเตรียมตวั 
เขา้สู่ดินเนอร์ม้ือค ่าสุดโรแมนติก ระหวา่งท่ีทุกท่านแต่งตวั 
(รถลีมูซีน จะมารอรับท่านท่ี ลอ็บบ้ีของทางโรงแรม)
เกบ็ทุกความทรงจ า.... อยา่งมีลีลา หลงัจากทุกท่านไดแ้ปลงโฉม เป็นเจา้ชายเจา้
หญิงกนัแลว้ ขอเชิญทุกท่านร่วมรับประทานอาหารค ่าบรรยากาศหรูหรา ณ 
โรงแรม 7 ดาว ท่ามกลางทะเลในรูปแบบท่ีไม่เหมือนใครดว้ยรถ “ลมูีซีนสุดหรู”
ทุกท่านจะไดเ้กบ็เป็นความทรงจ าสุดประทบัใจสกัคร้ังหน่ึงท่ีไดเ้คยไดม้าสมัผสั
กบัภตัตาคารแห่งน้ี 
ภตัตาคารกลางทะเลท่ีโด่งดงัระดบั 7 ดาว ณ “Al Mahara”

ขอสงวนสิทธ์ิส่าหรบัเด็กอายุต า่กว่า 12ปี ส่าหรบัภตัตาคารแห่ง

นี้  ขอบริการท่าน ณ ภตัตาคารอาหารจีนแทน 

** ทางลีลาวดี ฮอลิเดย์ ขออภยัในความไม่สะดวกมา ณ ที นี้ **



รับรองท่านดว้ย
ท่ีพกัสุดพิเศษ

หรือเทียบเท่า



แกรนด์มอส (Grand Mosque) สญัลกัษณ์ส าคญัของอาบูดาบี แกรนด์
มอสก ์ชีค ซาเยด ซ่ึงถูกยกยอ่งจากนกัท่องเท่ียวทัว่โลก ใหเ้ป็นมสัยดิท่ีสวย

ท่ีสุดและใหญ่ท่ีสุดในโลก สวยอลงัการทั้งภายนอกภายใน

*** ก่อนเข้ำผู้หญงิจะต้องมชุีดคลุมสีด่ำ (หรือชุดอำบำย่ำ) ทำงเจ้ำหน้ำท ีจะ
เตรียมชุดให้ท่ำนสวมใส่ ก่อนลงจำกรถบสั เพ่ือเข้ำชมแกรนด์มอส *** 

น าท่านเดินทางสู่ อำบูดำบ ี(Abu Dhabi) มหานครท่ีข้ึนช่ือ
วา่เป็นเมืองหลวงของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ หรือ ยเูออี 
โดย อาบูดาบี เป็นรัฐท่ีไดรั้บสมญานามวา่ “ Garden of 

Gulf ” ดว้ยความเขียวขจีของตน้ไม ้ตวัเมืองท่ีทนัสมยั และ
ไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นสวรรคแ์ห่งทะเลทรายอีกดว้ย

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม



เฟอรร์ารี เวิลด ์สวนสนุกในร่มของดูไบที่มีขนาดใหญ่ที่สดุใน

โลก โดยที่สวนสนุกเฟอร์ราร่ี เวิลด์น้ี ถูกตั้งฉายาว่า “ม้า

ล าพอง”ทมียักษ์ใหญ่ในวงการรถสตูรหนึ่ง(F1มีเคร่ืองเล่น
กว่า 20 ชนิด และที่เป็นไฮไลทส์ดุ ๆ จนสามารถเรียกความ

สนใจนักท่องเที่ยวได้เป็นจานวนมาก คือ รถไฟเหาะตีลังกา ที่

ช่ือ “เอฟวัน ธมีฟอร์มูลา รอสซา”ที่รอวันเตรียมสร้างสถติิ

โลกด้วยความเรว็ที่สดุในโลก 240 กโิลเมตร ต่อช่ัวโมง

นั่นเอง (Exclusive ดว้ยบตัรฟาสตพ์าส VIP)

การเอาใจใส่.... อย่างมีลีลา แน่นอนว่าการดูแลของลีลาวดี ฮอลิเดย์ ต้อง

ดูแลให้เป็นที่สดุของที่สดุ ม้ือกลางวัน ทา่นจะได้พบกบัม้ือที่ทา่นจะได้รับ

ทั้งรสชาติและบรรยากาศที่น่าหลงใหลอย่างที่สดุ

กลางวนั “หอ้งอาหาร บุฟเฟตสุ์ดหรู ของวงัเอมิเรตส์ ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร MEDITERANEO



รับรองท่านดว้ย
ท่ีพกัสุดพิเศษ

หรือเทียบเท่า



น าท่านชม พพิธิภัณฑ์ดูไบ (DUBAI MUSEUM)
เป็นพิพิธภณัฑท่ี์ทนัสมยัท่ีสุดในตะวนัออกกลางสร้างเม่ือ
ศตวรรษท่ี19บูรณะคร้ังล่าสุดปี 1970 เป็นพิพิธภณัฑท่ี์รวบรวม
เร่ืองราวประวติัศาสตร์ท่ีส าคญั เช่น การคน้พบงานศิลป์ 
ภายในหลุมฝังศพท่ี ALQUSAIS ท่ีมีอายมุากกวา่ 4,000 ปี 

เชา้ บริหารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

น่ังเรือ ABRA RIDE สมัผสัวถีิชีวติสองฝ่ังครองดูไบ มุ่งหนา้สู่ท่าเรือ 
ตลำดทอง (GOLD SOUK) ของท่ีน่ีเม่ือไดเ้ดินเขา้ไปแลว้จะเห็นเป็น

เหมือนเมืองแห่งทองไม่วา่จะเดินไปทางดา้นไหนกจ็ะเห็นแสงสีทองของ
แต่ละร้านเปล่งรัศมีออร่า

มื้ อกลางวนั.... ขอแนะน าท่านไดพ้บกบัรา้นอาหารท่ีมี

เมนูอาหารและรสชาติรสเลิศ ณ SANMONTINI



DUNE BASHING เตรียมตวัข้ึนรถ 4 WD (รถขบัเคล่ือน 4 ลอ้) รถ 1 คนั / 6 ท่าน 
(ท่านท่ีเมารถกรุณาแจง้หวัหนา้ทวัร์ก่อนไปทวัร์ทะเลทราย 30 นาที)

และโปรดอยา่ลืมน าเส้ือแจค็เกต็กนัลม,แวน่ตา และกลอ้งถ่ายรูปไปดว้ย 
ขอ้แนะน า ส าหรับผูท่ี้เป็นโรคความดนั โรคหวัใจขั้นรุนแรง ใหป้รึกษากบัทางบริษทัก่อน

เดินทางสู่ทวัร์ทะเลทราย ท่ีสนุกสนานและต่ืนเตน้พร้อมสมัผสักบัประสบการณ์อนัแปลกใหม่
กบัการนัง่รถตะลุยไปบนดิน (เนินทราย) ท่ีมีทั้งสูงและต ่าสลบักนั

เม่ือถึงเวลาเราจะน าท่านสมัผสัชีวติแบบพื้นเมืองอ่ิมอร่อยกบัอาหารค ่าแบบ
บาร์บีคิวในบรรยากาศท่ีแสนสบายของโรงแรมพบกบักิจกรรม... อาทิ

- Henna Tattoo.. (ทดลองศิลปะการเพนทล์วดลายบนมือ และไหล่ในแบบฉบบัชาวอาหรับ)
- Shi Sha.. (เคร่ืองสูบบารากู่แบบฉบบัของชาวอาหรับกล่ินผลไม)้

- Gala baya .. ใหท่้านแต่งกายพื้นเมืองแบบชาวอาหรับถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก
- เลิศรสไปกบัการชิมชาอาหรับ, อินทผาลมั, ชา, กาแฟ, น ้าอดัลม, น ้าด่ืม

(ไม่รวมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์อาทิเช่น เหลา้, เบียร์, ไวน์ ฯลฯ )

ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
ค ำ่  ด่ืมด ำ่แบบ Arab Buffet & BBQ

พร้อมชมโชว์ ระบ ำหน้ำท้อง (Belly Dance)
ระบ ำกระโปรง (Tanora) 

ระบ ำอำหรับ (Arabian Dance Show)



รับรองท่านดว้ย
ท่ีพกัสุดพิเศษ

หรือเทียบเท่าหรือเทียบเท่า



อิสระพกัผอ่นไดต้ามอธัยาศยัใหท่้านได ้วา่ยน ้า หรือนอน
พกัผอ่นใชเ้วลาพิเศษร่วมกนักบัครอบครัวและคนท่ีท่านรัก 

รวมไปถึงผอ่นคลายความเม่ือยลา้จากการเดินทาง

เช้ำ บริหำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม

เที่ยง  บริหารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร BENJARONG



บุรจญ์เคำะลฟีะฮ์ เปิดตวัคร้ังแรกในปี 
2010 ดว้ยสถิติของตึกระฟ้าท่ีสูงท่ีสุด
ในโลกดว้ยความสูงกวา่ 800 เมตร 
และมีจ านวนชั้นมากถึง 169 ชั้น
สัมผสัประสบกำรณ์ทวัร์ชมววิบน
จุดสูงสุดของตึก ข้ึนลิฟตไ์ปยงัจุดชม
ววิท่ีสูงท่ีสุดในโลก ดาดฟ้าชมววิชั้น 

148 ท่ีมีความสูงถึง 555 เมตร จาก
จุดสูงสุดน้ีสามารถด่ืมด ่ากบัววิ
ทิวทศัน์อนักา้วหนา้ของนครดูไบ

พร้อมอ่าวอาหรับอนังดงามท่ีเป็นฉาก
หลงั โดยใชก้ลอ้งส่องทางไกลซูมชม

ววิ 360 องศา สวยงามมาก



ใหท่้านไดอิ้สระชอ้ปป้ิง เดอะดูไบมอลล์ แหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่
ท่ี สุดแห่งหน่ึงของโลก ผา่นชมอะควอเรียมขนาดยกัษด์า้นนอก 
ต่ืนตาต่ืนใจไปกบัการชมฝงูฉลามอยา่งใกลชิ้ด และสตัวน์ ้ านานา
ชนิด อควาเรียมแห่งน้ีไดช่ื้อวา่ใชแ้ผน่อะคริลิคในการประกอบตู้
ปลาท่ีใหญ่สุดในโลก

และเดอะดูไบมอลล์เป็นส่วนหนึ่งของดาวน์ทาวน์ เบริจ์ดูไบ มูลค่า

สองหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ซ่ึงเป็นที่ ตั้งของเบิร์จดูไบ อาคารที่สงู

ที่สดุในโลกซ่ึงมีร้านค้ากว่า 1,200ร้าน รวมถงึร้านอาหารและ

เคร่ืองดื่มอกีกว่า 160 ร้าน หรือ น า้พุเต้นระบ า ตั้งอยู่ในทะเลสาบ

เบิร์จคาลิฟา ทะเลสาบที่เป็นศูนย์กลางของเมืองดูไบ ถูกรายล้อม

ไปด้วยตึกที่มีช่ือเสยีงมากมาย จะใช้ไฟทั้งสิ้น 6,600ดวง 

โปรเจคเตอร์ส ี50ตัว ควบคุมการท างานด้วยระบบคอมพิวเตอร์

ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร



07.35 น. เดินทางถึงสนำมบนิสุวรรณภูมิ
พร้อมกบัความรู้สึกสุดแสนพิเศษ
และประทบัใจกบัการท่องเท่ียวท่ี
ทาง ลลีำวด ีฮอลเิดย์ ตั้งใจมอบให้

หลงัจำกเต็มอิม่กบัทุกๆ อรรถรสทีท่่ำนได้
สัมผสัเป็นวนัสุดท้ำย ณ นครดูไบ 

ได้เวลำโบกมืออ ำลำและเตรียมตัวกลบัสู่ 
กรุงเทพฯ 

22.30 น. คณะท่านเดินทางกลบัสู่
ประเทศไทย ดว้ย สำยกำรบนิ  
เอมเิรตเทีย่วบิน EK 374 พร้อม
รับการบริการอาหาร และ
เคร่ืองด่ืม จากพนกังานตอ้นรับ
ของสายการบิน



ประเภทผูเ้ดินทาง ลูกคา้ปกติ สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม
ผูใ้หญ่
เดก็อายตุ  ่ากวา่ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน)
เดก็อายตุ  ่ากวา่ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม )
เดก็อายตุ  ่ากวา่ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม )
พกัเด่ียวเพิ่ม
มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่)ลด

182,900
177,900
172,900
167,900
43,000
33,000

179,900
174,900
169,900
164,900
43,000
33,000

180,900
175,900
170,900
165,900
43,000
33,000

ประเภทผูเ้ดินทาง สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม
ผูใ้หญ่
เดก็อายตุ  ่ากวา่ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน)
เดก็อายตุ  ่ากวา่ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม )
เดก็อายตุ  ่ากวา่ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม )
พกัเด่ียวเพ่ิม (ไดรั้บคะแนนเพ่ิม)
มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่) 

1799
1749
1699
1649
430
1469

1799
1749
1699
1649
430
1469

อตัรำค่ำบริกำรส ำหรับผู้เดินทำง 15 ท่ำนขึน้ไป

**ขอสงวนสิทธ์ิผู้เดนิทำง 15 ท่ำนขึน้ไป **    กรณเีดนิทำง 10-14 ท่ำน ช ำระเพิม่ท่ำนละ 13,000 บำท



อตัรำนีร้วม
• บตัรโดยสารเคร่ืองบิน ไป – กลบัชั้นทศันาจร ตามเส้นทางและสายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ  

พร้อมค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง

• ค่าท่ีพกั  หอ้งละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ  หรือระดบัเดียวกนั

• ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ

• ค่าวีซ่า ( กรณีถือพาสปอร์ตไทย )

• ค่าใชจ่้ายของมคัคุเทศกท่ี์คอยอ านวยความสะดวกใหก้บัท่านในตลอดการเดินทาง

• ค่ากระเป๋าเดินทาง และค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทางในวงเงิน ท่ำนละ 2,000,000บำท

อตัรำนีไ้ม่รวม
• ค่าใชจ่้ายส่วนตวั  อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้

• ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

• ค่าท าหนงัสือเดินทาง

• ค่ำภำษีเช้ือเพลงิที่ทำงสำยกำรบินอำจมีกำรเรียกเกบ็เพิม่เติมอกี!!!!!



เง่ือนไขกำรช ำระเงนิ

“กำรจอง” กรุณาช าระมดัจ า ท่ำนละ 30,000บำท
- ช ำระยอดมัดจ ำ โดยบัตรเครดติ หรือบัตรเดบิต ผ่ำนทำงหน้ำเวปไซต์ 
www.leelawadee.holiday
- ช าระดว้ยเชค็ หรือแคชเชียร์เชค็ โดยสั่งจ่ายในนาม บริษัท ลลีำวด ีฮอลเิดย์ จ ำกดั
- ช าระโดยเงินสด
- ช าระดว้ยการโอนเงินผา่นธนาคาร (กรุณำแฟกซ์ใบน ำฝำกมำยงัเบอร์ Fax. 02-6640023)

ช่ือบญัชี
บริษัท ลลีำวด ีฮอลเิดย์ จ ำกดั บัญชีกระแสรำยวนั ธ.กสิกรไทย เลขที่ 639 – 1 – 00265 - 5
“กำรจ่ำยส่วนที่เหลือ” กรุณาช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 14 วนัก่อนเดินทาง

กำรยกเลกิ : 
กรุณาแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัท าการ มิฉะน้ัน ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินมัดจ ำ
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วนัท าการ ทำงบริษัทฯ มีควำมจ ำเป็นต้องหัก 50% ของอตัรำค่ำบริกำร
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วนัท าการ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงนิทั้งหมด



หมำยเหตุและเง่ือนไขในกำรรับบริกำร

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผูเ้ดินทางท่ีเคยเดินทางแลว้มีประวติัความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พดูจา
หยาบคาย, ด่ืมสุราบนรถ, ก่อเสียงร าคาญรบกวนผูอ่ื้น, หรือพยายามสร้างความวุน่วายในคณะทวัร์ ฯลฯ ทั้งน้ีเพ่ือความสุขของคณะผูเ้ดินทางส่วนใหญ่

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผูเ้ดินทางท่ีมีอายคุรรภเ์กิน 4 เดือน ทั้งน้ีเพ่ือความปลอดภยัของท่านผูเ้ดินทางและทารกในครรภ์

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผูเ้ดินทางท่ีมีความประสงคจ์ะลกัลอบเขา้ประเทศอ่ืนเพ่ือไปท างาน หรือเพ่ือการอ่ืนใดอนัมิใช่การท่องเท่ียว

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหห้รือไม่ใหบ้ริการแก่ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเขน็ (กรุณาแจง้ใหบ้ริษทัฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพ่ือหาขอ้สรุปร่วมกนั) โดยบริษทัฯ ตอ้ง
กราบขออภยัเพราะบางเสน้ทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรับท่านท่ีตอ้งใชร้ถเขน็ ยกเวน้ทวัร์คณะส่วนตวั

•
• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหห้รือไม่ใหบ้ริการแก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายตุ  ่ากวา่ 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปดว้ย (กรุณาแจง้ใหบ้ริษทัฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพ่ือหา

ขอ้สรุปร่วมกนั) โดยบริษทัฯ ตอ้งกราบขออภยัเพราะเด็กเลก็อาจงอแงรบกวนผูเ้ดินทางท่านอ่ืน ยกเวน้ทวัร์คณะส่วนตวั

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหห้รือไม่ใหบ้ริการแก่ท่านท่ีเป็นพระภิกษสุงฆห์รือนกับวชในบางรายการทวัร์หรือบางเสน้ทาง ยกเวน้ทวัร์คณะส่วนตวั

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านท่ีจองทวัร์ไวแ้ลว้ แต่ไม่ช าระเงินมดัจ าภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ใหแ้ก่ลูกคา้ท่านต่อไปท่ีแจง้ช่ือรอไว ้ทั้งน้ีเพ่ือ
ประโยชน์ของผูร่้วมเดินทางท่านอ่ืน

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ก่อนเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั และยนิดี
จะจดัหาคณะทวัร์อ่ืนทดแทนหากท่านตอ้งการ

• ในกรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเงินค่าใชจ่้าย 
• โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วนั ขอหกัร้อยละ 50 ของอตัราค่าบริการ
• หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วนั ขอหกัร้อยละ 100 ของอตัราค่าบริการ
• ในกรณีท่ีท่านขอเปล่ียนตวัผูเ้ดินทาง โดยสามารถขอวซ่ีาไดท้นัภายในก าหนดเวลา  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดค่าใชจ่้ายเพ่ิม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยืน่วซ่ีาและ

ค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น เวน้แต่ตัว๋เคร่ืองบินท่ีไม่อนุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือหรือคืนตัว๋



• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาในทุกกรณี หากมีการยืน่วซ่ีาแลว้

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อการท่ีท่านถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ดินทางเขา้หรือออกจากประเทศใด ๆ  อนัเน่ืองมาจากเหตุผลส่วนตวัของท่านผูเ้ดินทาง เช่น เอกสาร
การเดินทางไม่ถูกตอ้ง, พกพาส่ิงของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงการท่ีมิไดเ้ดินทางเพราะเหตุภยัธรรมชาติ หรือการยกเลิกเท่ียวบิน

• ส าหรับท่านผูเ้ดินทางท่ีประสงคจ์ะซ้ือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทวัร์ ) หรือด าเนินการใด ๆ ท่ีก่อใหเ้กิดค่าใชจ่้าย กรุณาแจง้ให้
บริษทัฯ ทราบก่อน เพ่ือขอค ายนืยนัส าหรับการออกเดินทางของทวัร์นั้นๆ หากท่านผูเ้ดินทางซ้ือตัว๋หรือช าระค่าใชจ่้ายใด ๆ  ไป โดยไม่ไดรั้บการยนืยนัดงักล่าว แลว้
ต่อมาทวัร์นั้น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได ้ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบส าหรับคา่ใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน

• บริษทัฯ จะส่งก าหนดการท่องเท่ียว (ไฟนอลโปรแกรม) ใหแ้ก่ท่านก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 10 วนั หากท่านเห็นวา่รายการท่องเท่ียวดงักล่าวไม่ตรงตามความ
ประสงคข์องท่าน ไม่วา่จะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมท่ีพกั หรือการปรับเปล่ียนรายการท่องเท่ียวใด ๆ   ท่านมีสิทธ์ิขอยกเลิกการเดินทางไดเ้ป็นกรณีพิเศษ 
โดยแจง้ใหบ้ริษทัฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 5 วนั หากท่านยนืยนัจะออกเดินทาง บริษทัฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยติุ เวน้แต่ ในกรณีท่ีเกิดเหตุ
จ าเป็นหรือสุดวสิยั อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, การจลาจล, ภยัธรรมชาติ, อุบติัเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
ในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งน้ีเพ่ือค านึงถึงความปลอดภยั และรักษาผลประโยชน์ของท่านใหไ้ดม้ากท่ีสุด

• สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีระบุในรายการไดร้วมค่าเขา้ชมไวแ้ลว้ หากในวนัเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวดงักล่าวปิดท าการ  บริษทัฯ จะคืนเงินค่าเขา้ชมใหแ้ก่ท่านตามท่ีระบุไวใ้น
เอกสารของสถานท่ีนั้น ๆ หรือจะสลบัปรับเปล่ียนรายการเพ่ือใหท่้านสามารถเขา้ชมได ้  แต่ในกรณีท่ีมีเหตุล่าชา้หรือเหตุอ่ืนใดเกิดข้ึนระหวา่งการเดินทางท าใหท่้านไม่
สามารถเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวดงักล่าวได ้โดยมิใช่ความผิดของบริษทัฯ   บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าเขา้ชมใหแ้ก่ท่าน

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอยา่งใด ๆ  อนัเกิดข้ึนแก่ทรัพยสิ์นของท่าน อนัเน่ืองจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตวั
นกัท่องเท่ียวเอง

• ของก านลัต่าง ๆ ท่ีบริษทัฯ มอบให ้( ถา้มี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหกัทอนเป็นส่วนลดเป็นตวัเงินได ้โดยท่านสามารถเลือกใชข้องก านลัดงักล่าวในขณะร่วม
เดินทางไปกบัคณะทวัร์หรือไม่ก็ไดต้ามอธัยาศยั

• ต าแหน่งท่ีนัง่บนเคร่ืองบินเป็นไปตามเง่ือนไขตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ   บริษทัฯ  ไม่สามารถเลือกต าแหน่งท่ีนัง่ไดเ้อง ทั้งน้ีบริษทัฯ จะพยายามจดั
ท่ีนัง่ใหแ้ก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมใหดี้ท่ีสุดภายใตล้กัษณะต าแหน่งท่ีนัง่แบบหมู่คณะท่ีสายการบินจดัใหม้า

• บริษทัฯ ขอตอ้นรับและมีความยนิดีท่ีไดใ้หบ้ริการแก่ท่านผูเ้ดินทางท่ีเช่ือมัน่ในมาตรฐานของบริษทัฯ ซ่ึงประสงคจ์ะเดินทางไปท่องเท่ียวพกัผอ่นแบบหมู่คณะ และเขา้ใจ
ถึงวถีิชีวติตลอดจนวฒันธรรมของประเทศท่ีท่านไดเ้ดินทางไป

• เม่ือท่ำนจองทวัร์และช ำระมดัจ ำแล้ว หมำยถึงท่ำนยอมรับในข้อควำมและเง่ือนไขทีบ่ริษทัฯ แจ้งแล้วข้ำงต้น


