บริษัท เวิลด์ ทราเวลเลอร์ เอเจนซี่ จากัด
WORLD TRAVELLER AGENCY CO.,LTD.
No.18 The Junction kanjanapisek10/1 Ramindra Kannayao Bangkok 10230

เลขที่18 โครงการ เดอะจังท์ชนั่ กาญจนาภิเษก10/1 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
Tel : 092-3717-444 สายตรงตอบทุกคาถาม /023477445-6/ 023477745-7 / 0967—7878-294
www.worldtravelleragency.com / @Line ID : pop2217 สอบถามได้ 24ช.ม.

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเที่ยว เลขที่11/7146

เวิลด์ ทราเวลเลอร์ มีความยินดีนาท่านเยือนมหานครแห่งความมังคั
่ ง่ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
นาท่านนัง่ Monorail เพือ่ ชมความอลังการของ Atlantis The Palm
พร้อมไฮไลท์ที่สาคัญ “Sheikh Zayed Grand Mosque- Ferrari World- Emirates Palace”
พร้อมนาท่านเปิ ดประสบการณ์ใหม่ไปกับ Desert Safari ตะลุยดินแดนทะเลทรายแห่งดูไบ
เยือนตึกที่สูงที่สุดในโลกกับ BURJ KHALIFA ชมความยิง่ ใหญ่ของโรงแรม 7 ดาว BURJ AL ARAB JUMEIRAH

หัวหน้าทัวร์มืออาชีพชานาญเส้นทาง100% / โรงแรมระดับระดับ4-5ดาว**4 คืนเต็ม**
โดยการบินไทย THAI AIRWAYS INTERNATIONAL TG บินตรงไม่ต่อเครือ่ ง หรูหรา มีระดับ
รวมค่าวีซ่า หัวหน้าทัวร์ ทริปไกด์และคนขับ ค่าตัว๋ และภาษีสนามบิน และค่าอาหารทุกมื้ อ
เทีย่ วดูไบอย่างหรูหรามีระดับ เทีย่ วครบทุกไฮไลท์ บริการอาหารระดับพรีเมีย่ ม พร้อมการบริการอย่างมืออาชีพ
ไม่ตอ้ งจ่ ายแพง รวมครบทุกอย่างไม่ตอ้ งจ่ ายเพิม่
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กาหนดการเดินทางวันที่ 10-15,11-16,12-17,24-29 ก.ค./8-13,22-27 ส.ค.
19-24 ก.ย./28 ก.ย.-3 ต.ค./3-8,10-15,18-23,25-30 ต.ค.
1-6,22-27พ.ย./5-10/19-24 ธ.ค. 2562 ออกเดินทางตั้งแต่ 15 ท่านขึ้ นไป
วันแรกของการเดินทาง
13.30 น.

16.20 น.
19.45 น.
พักที่ :

คณะพร้ อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์สายการบินไทย
แอร์เวย์ ROW D (ประตูทางเข้ าหมายเลข 2) โดยมีเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทคอยต้ อนรับ และอานวยความสะดวกให้ กบั ทุก
ท่าน
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG517 (เวลาท้ องถิ่นดูไบช้ ากว่ากรุงเทพฯ 3 ชั่วโมง)
เดินทางถึงสนามบินดูไบ ประตูส่ตู ะวันออกกลาง หลังจากผ่านพิธศี ุลกากรและผ่านการตรวจคนเข้ าเมือ งพร้ อมตรวจเช็ค
กระเป๋ าสัมภาระเรียบร้ อยแล้ ว จากนั้นจะมีรถมารับเพื่อนาท่านเดินทางไปยังที่พัก
PULLMAN DUBAI CREEK CITY CENTRE หรือเทียบเท่า โรงแรมหรูระดับ 5 ดาว ใจกลางเมืองที่ครบครันไปด้ วย
สิ่งอานวยความสะดวกอย่างครบวงจรพร้ อมการบริการอย่างหรูหรามีระดับ

วันทีส่ องของการเดินทาง
เช้ า

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดูไบ (สหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์)

MALL OF EMIRATES- MONORAIL- ATLANTIS THE PALM
DESERT SAFARI

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางต่อไปที่ MALL OF EMIRATES ห้ างขนาดใหญ่ ท่มี ีการบริการอย่างเต็มรูปแบบและทันสมัยพบ
กับสินค้ าแบรนด์ช่ อื ดังอย่าง H&M และ Phat Farm จุดที่โดดเด่นที่สดุ ของ Mall of the Emirates ก็คอื Ski Dubai ที่ทาให้
Mall of the Emirates เป็ นห้ างสรรพสินค้ าที่ได้ รับความนิยมสูงสุดในดูไบนอกจากนั้นยังมีร้านอาหารที่มีช่ ือเสียงที่รอให้
ท่านได้ ไปลิ้มลองรสชาติท่แี สนแปลกใหม่อกี ด้ วย

จากนั้นนาท่านเปิ ดประสบการณ์ใหม่ไปกับการ MONORAIL รถไฟที่จะนาท่าน
เดินทางข้ ามทะเลที่กว้ างใหญ่ พร้ อมนาท่านชมวิวทิวทัศของเมืองดูไบนครแห่ ง
ความมั่ ง คั่ ง ได้ อย่ า งทั่ ว ถึ ง สุ ด ลู ก หู ลู ก ตา... จากนั้ นน าท่ า นถ่ า ยภาพคู่ กั บ
ATLANTIS THE PALM ท่ านจะได้ ต่ ื น ตาตื่น ใจไปกับ โครงสร้ างของโรงแรม
ขนาดใหญ่ท่สี ร้ างขึ้นอย่างอลังการจนทาให้ ท่านตะลึงราวกับต้ องมนต์สะกด...
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เที่ยง

 บริการอาหารมื้ อเที่ ยง ณ ภัตตาคาร KALEIDOSCOPE RESTAURANT ภัตตาคารภายใน ATLANTIS THE
PALM บริการท่านด้วยเมนู บุฟเฟ่ ต์นานาชาติ

จากนั้นนาท่านเดินทางไปเปิ ดประสบกรณ์ใหม่ไปกับการผจญภัยในดินแดนทะเลทรายที่แสนตื่นเต้ นที่รอคอยท่านอยู่เบื้อง
หน้ า นาท่านขึ้นรถ 4 wheel drive เพื่อเดินทางไปตะลุยดินแดนแห่ งเมืองทะเลทรายไปกับ DESERT SAFARI อีกหนึ่ง
ประสบการณ์ท่นี ่ าประทับใจเนื่องด้ วยทะเลทรายกว้ างใหญ่ สดุ ลูกหูลูกตาที่พร้ อมให้ ท่านได้ ไปตื่นเต้ นหวาดเสียวและน่ า
จดจา นอกจากนั้นท่านยังสามารถทดลองขี่อูฐท่ากลางทะเลทรายสีนา้ ตาลทอง ซึ่งถือได้ ว่ามหานครแห่ งนี้เต็มไปด้ วย
ทะเลทรายจึงไม่ควรพลาดในการได้ มาเยือนสักครั้งในชีวิต พร้ อมถ่ายภาพแห่งความประทับใจได้ อกี ด้ วย

คา่

 ขอบริการอาหารคา่ เมนู สุดพิเศษท่ามกลางท้องทะเลทรายที่แสนโรแมนติก บริการท่านด้วย “เมนู บาร์บีคิวสไตล์
ดู ไบ” ณ AL HADHEERAH พร้อมชมโชว์ที่เป็ นเอกลักษณ์กบั BELLY DANCE SHOW ที่จะทาให้ท่านตื่นตาตื่นใจ
และตกหลุมรักเสน่หแ์ ห่งนครดูไบแห่งนี้ ...

พักที่ :

BAB AL SHAMS RESORT หรือเทียบเท่า โรงแรมหรูระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า ที่พกั ท่ามกลางท้องทะเลทรายที่
รายล้อมรอบตัว ท่านสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของทะเลทรายยามคา่ คืนได้อย่างใกล้ชิด
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วันทีส่ ามของการเดินทาง
เช้ า
เที่ยง

SOUK MADINAT- DUBAI FRAME

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
อิสระให้ ท่านได้ พักผ่อนภายในโรงแรมได้ ตามอัธยาศัย
 บริการอาหารมื้ อเที่ยง ณ ภัตตาคาร AL MASALA RESTAURANT ภัตตาคารบริการท่ านด้วยเซตเมนู อาหาร
ท้องถิน่

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ SOUK MADINAT ย่านช้ อปปิ้ งที่มชี ่ อื เสียงของเมืองดูไบที่เต็มไปด้ วยร้ านค้ าต่างๆตั้งเรียงรายอยู่
เป็ นจานวนมาก เช่น เสื้อผ้ า กระเป๋ า รองเท้ า และยังรวมไปถึงร้ านกาแฟ คาเฟ่ ต่างๆมากมาย

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ DUBAI FRAME นาท่านชมสถาปั ตยกรรมหน้ าตาคล้ าย “กรอบรูป ” ที่ใหญ่ ท่สี ุดในโลกโดย
สถานที่แห่ งนี้ใช้ ระยะเวลาก่อสร้ างนานกว่ า 10 ปี เต็ม ด้ วยเม็ดเงิน กว่ า 43.5 ล้ านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1.39
พันล้ านบาทคอนเซปต์ง่ายๆ ของดูไบ เฟรมคือการแสดงภาพให้ ผ้ ูเข้ าชมได้ เห็นถึงสภาพแวดล้ อมของดูไบ ทั้งในอดีต
ปัจจุบนั และอนาคตนาท่านขึ้นสู่ด้านบนตึกสูงสุดเพื่อชมวิวทิวทัศน์ของมหานครที่ย่งิ ใหญ่แห่งนี้
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คา่

พักที่ :

 บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร PAI THAI RESTAURANT บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ ต์อาหารไทยต่างๆมากมาย
พิเศษนาท่านเข้าสู่ตวั ร้านด้วยการนังเรื
่ อพายสไตล์ดูไบ

JW MARRIOTT MARQUIS DUBAI หรือเทียบเท่า โรงแรมหรูระดับ 5 ดาว ใจกลางเมืองที่ครบครันไปด้ วยสิ่งอานวย
ความสะดวกอย่างครบวงจรพร้ อมการบริการอย่างหรูหรามีระดับ

วันทีส่ ีข่ องการเดินทาง
เช้ า

อาบูดาบี - SHEIKH ZAYED GRAND MOSQUE- EMIRATES
PALACE HOTEL- FERRARI WORLD

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ อาบู ดาบี (Abu Dhabi) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ท่สี ดุ เป็ นอันดับ2ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
เมืองที่ต้งั อยู่บนเกาะรูปตัวที(T)ที่ย่ ืนเข้ าไปในอ่าวเปอร์เซียครอบคลุมพื้นที่ 67,340ตารางกิโลเมตรเมืองนี้ถือเป็ นเมืองที่
ค่าครองชีพแพงที่สดุ อันดับที่26ของโลก จากนั้นทาท่านสู่ SHEIKH ZAYED GRAND MOSQUE สุเหร่าที่สร้ างขึ้นโดยผู้
ครองนครอบูดาบีท่าน Shiek Al Nayan ตั้งเด่นตระหง่านอยู่กลางใจเมืองสุเ หร่ าแห่ งนี้มีความสวยงามทั้งสถาปั ตยกรรม
และเป็ นสถานที่ท่มี คี วามสาคัญทางศาสนาของชาวอบูดาบีและยังได้ ช่ อื ว่าเป็ นสุเหร่าที่ใหญ่ท่สี ดุ ของประเทศและ
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ใหญ่เป็ นอันดับ 3 ของโลก สุเหร่านี้มพี รมผืนที่ใหญ่ท่สี ดุ ในโลก ขนาด 5,627 ตารางเมตร และโคมไฟ Chandelier ใหญ่
ที่สดุ ในโลก ราคาราว 30 ล้ านดอลล่าร์ นาเข้ าจากประเทศเยอรมันทาด้ วยทองคา และทองแดง (กรุณาเตรียมชุดคลุม และ
ผ้ าคลุมผมให้ เรียบร้ อย เนื่องจากเป็ นสถานที่ทางศาสนาอิสลามจึงต้ องมีการแต่งกายที่สภุ าพตามกฎของสถานที่)

จากนั้นนาท่านเยือน EMIRATES PALACE HOTEL โรงแรมที่ใช้ งบประมาณในการก่อสร้ างประมาณ 96,000 ล้ าน
บาทจากการใช้ เงิ น ทอง และหิ น อ่ อ น เป็ นวั ส ดุ ในการก่ อ สร้ า ง ประติ ม ากรรมหรื อ สถาปั ต ยกรรม สไตล์ อ าหรั บ
นอกจากนั้นโรงแรมแห่งนี้ยังติดตั้งโคมไฟระย้ าที่ทาขึ้นมาจากแก้ วคริสตัลของ "สวารอฟสกี้" เป็ นจานวนถึง 1,002 ชิ้น ซึ่ง
โรงแรมหรูหราแห่งนี้ได้ รับการยกระดับเป็ นโรงแรมถึง 7 ดาว และยังเป็ นโรงแรมที่ราคาค่าก่อสร้ างนั้นแพงที่สดุ จนได้ รับ
การบันทึกอยู่ในสถิตโิ ลกอีกด้ วย

เที่ยง

 บริการอาหารมื้ อเที่ยง ณ ภัตตาคาร LE VENDOME RESTAURANT ห้องอาหารภายในโรงแรม EMIRATES
PALACE HOTEL ห้องอาหารที่ถูกออกแบบและตกแต่งมาอย่างหรูหราและสวยงาม

จากนั้นนาท่านตื่นตาตื่นใจไปกับ FERRARI WORLD สวนสนุกในร่มขนาดใหญ่ ณ กรุงอาบู ดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ภายในมีท้งั โรงแรม เครื่องเล่น สนามแข่งรถ และพิพิธภัณฑ์ ความโดดเด่นอยู่ท่หี ลังคาสีแดง ซึ่งได้ รับแรงบันดาลใจจาก
ตัวถังของ เฟอร์รารี GT ให้ ท่านได้ เพลิดเพลินกับเครื่องเล่นนานาชนิดได้ อย่างจุใจ...
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คา่

พักที่ :

 บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร THAT CHI RESTAURANT บริการท่านด้วยเซตเมนู อาหารไทย

JW MARRIOTT MARQUIS DUBAI หรือเทียบเท่า โรงแรมหรูระดับ 5 ดาว ใจกลางเมืองที่ครบครันไปด้ วยสิ่งอานวย
ความสะดวกอย่างครบวงจรพร้ อมการบริการอย่างหรูหรามีระดับ

วันทีห่ า้ ของการเดินทาง
เช้ า

ตลาดทอง- BURJ KHALIFA -เดอะดูไบ มอลล์-สนามบินดูไบ

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเยือน ตลาดทอง (Gold Souk) ซึ่งเป็ นตลาดทองที่ใหญ่ ท่สี ดุ ในโลก ขายทุกอย่างที่เป็ น Jewelry เช่น มุก
อัญมณีต่างๆ ที่มมี ากกว่า100ร้ านค้ า ให้ ท่านได้ เลือกซื้อหาอัญมณีท่มี ลี วดลายอันสวยงามแปลกตาหลากหลายดีไซน์

จากนั้นนาท่านเยือน BURJ KHALIFA ชั้นที่ 148 ตึกสูงระฟ้ าสิ่งก่อสร้ างที่สงู ที่สดุ ในโลกซึ่งมีความสูงกว่า 828 เมตรที่น่ี
มีช้นั ที่เรียกว่าชั้นหลบภัยระหว่ างชั้นที่ 25-30 ซึ่งทนไฟมากและมีระบบอากาศแยกจากส่วนอื่นในกรณีฉุกเฉิ น โครงสร้ าง
เป็ นคอนกรีตเสริมเหล็กอาคารมีความแข็งแรงมากจนเรียกได้ ว่าเครื่องบินไม่อาจพุ่งทะลุอาคารได้ ...
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เที่ยง

 บริการอาหารมื้ อเที่ยง ณ ภัตตาคาร ภัตตาคาร RED LOBSTER RESTAURANT บริการท่ านด้วยไฮไลท์ของ
ร้านคือ ล็อบสเตอร์ ที่จดั เคียงข้างมากับหอยเชลล์เนื้ อหวานฉา่ พร้อมกุง้ เนื้ อแน่นที่จดั เสริฟมาเป็ นชุดคู่กนั พร้อมน้ า
ซุปและของหวานมากมาย

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เดอะดูไบ มอลล์ (The Dubai Mall) ศูนย์รวมความอลังการที่ย่งิ ใหญ่และสวยงามที่สดุ ของโลก
แหล่งช้ อปปิ้ งขนาดใหญ่ ชมอะควอเรี่ยมขนาดยักษ์ด้านนอกตื่นตาตื่นใจไปกับการชมฝูงฉลามและสัตว์นา้ นานาชนิดอย่าง
ใกล้ ชิด เดอะ ดูไบ มอลล์ ยังเป็ นส่วนหนึ่งของดาวน์ทาวน์เบิร์จดูไบ (Downtown Burj Dubai) อาคารที่สงู ที่สดุ ในโลกซึ่ง
มีร้านค้ ากว่า 1,200 ร้ าน ท่านจะได้ ชมนา้ พุของดูไบมอลล์ ซึ่งเป็ นนา้ พุท่สี วยงามและใหญ่ท่สี ดุ ในโลกอีกด้ วย

20:55น.

เมื่อได้ เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่สนามบินดูไบ เพื่อเดินทางกลับยังกรุงเทพมหานคร
ออกเดินทางจากสนามบินดูไบ โดยสายการบิน ไทย เที่ยวบินที่ TG 518

วันทีห่ กของการเดินทาง
06.30 น.

สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

………………………………………………………………โปรแกรมอาจมีการปรับเปลีย่ นตามความเหมาะสม………………………………………………………………
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อัตราค่าบริการ
ช่วงวันที่ 10-15,11-16,12-17,24-29 ก.ค.
8-13,22-27 ส.ค./19-24 ก.ย./28 ก.ย.-3 ต.ค.2562
ประเภทผูเ้ ดินทาง
ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดี่ยว เพิม่ ท่านละ
มีตวั๋ แล้ว ลดท่านละ

ลูกค้าทัว่ ไป
99,800.98,800.97,800.15,000.16,000.-

อัตราค่าบริการ
3-8,10-15,18-23,25-30 ต.ค./1-6,22-27พ.ย./5-10/19-24 ธ.ค. 2562
ประเภทผูเ้ ดินทาง
ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดี่ยว เพิม่ ท่านละ
มีตวั๋ แล้ว ลดท่านละ

ลูกค้าทัว่ ไป
112,800.111,800.110,800.25,000.20,000.-

▪ สิทธิพิเศษสาหรับผู้ถือบัตรเครดิต ธนาคารไทยพาณิชย์ SCB และธนาคารกสิกรไทย KBANK
▪ สามารถผ่อนชาระผ่านบัตรเครดิตได้...โดยไม่มดี อกเบี้ย 0% นานถึง4เดือน (กรุณาสอบถาม

เจ้าหน้าที่) มัดจาเงินสด10,000 บาท (ช่วงปกติ) ส่วนที่เหลือชาระผ่านบัตรเครดิตได้ มัดจาเงิน
สด 15,000 บาท (ช่วงวันหยุด)

***กรณีท่านสารองที่นั่งล่าช้า ตั๋วโปรโมชั่นเต็ม***ราคาทัวร์จะปรับราคาขึ้นท่านละ
2,000-4,000 บาทโดยทางบริษัท...จะแจ้งให้ท่านรับทราบก่อนตัดสินใจสารองที่นั่ง
(กรุณาสารองที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทาง)

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
•
•
•
•
•
•
•

ค่าตั๋วเครือ
่ งบินเดินทางไป-กลับโดยสายการบินไทยTG (เดินทางไป-กลับพร ้อมคณะ)
ค่าทีพ
่ ักตามโรงแรมทีร่ ะบุไว ้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า และราคาโรงแรมจะปรับขึน
้ 3-4 เท่าตัว หากวันเข ้าพักตรงกับงานเทศกาล เทรดแฟร์
หรืองานประชุมต่างๆ อันเป็ นผลทีท
่ าให ้ต ้องมีการปรับเปลีย
่ นทีพ
่ ัก โดยคานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก
ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียมเข ้าชมสถานทีต
่ ่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดสาหรับนาเทีย
่ ว ตามทีร่ ะบุไว ้ในรายการ *ค่ารถนาเทีย
่ วดังระบุในโปรแกรม
การเดินทาง
ค่าทิปสาหร ับห ัวหน้าท ัวร์ ม ัคคุเทศก์ พน ักงานข ับรถ
ค่าทาใบอนุญาตกล ับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
ค่าธรรมเนียมน้ ามันทีท
่ างสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม
่ เติมอีกในภายหลัง*ค่าปรับ สาหรับน้ าหนักกระเป๋ าเดินทางทีเ่ กินจากที่
ทางสายการบินกาหนดไว ้
ค่าธรรมเนียมน้ ามันและค่าประกันภัยการเดินทางทีม
่ ก
ี ารเรียกเก็ บจากสายการบิ น ซึง่ เป็ นอัตราเรียกเก็ บ ณ วันที่ท าการจองค่าประกันชีวต
ิ กรณี
อุบั ตเิ หตุในระหว่างการเดินทาง คุ ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 2,000,000 บาท และค่ารัก ษาพยาบาลกรณี อุบัตเิ หตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ
500,000 บาท (ตามเงือ
่ นไขกรมธรรม์)
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อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
•
•
•

ภาษี มล
ู ค่าเพิม
่ 7 % และค่าภาษี หัก ณ ทีจ
่ ่าย 3%
ค่าใช ้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครือ
่ งดืม
่ และค่าอาหารทีส
่ ั่งเพิม
่ เอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครือ
่ งดืม
่ สั่งพิเศษ
นอก
ค่าทาหน ังสือเดินทาง

เงื่อนไขการชาระเงิน
•
•
•
•
•
•

•

กรุณาจองล่วงหน ้าพร ้อมชาระงวดแรก 10,000 บาท หรือ 15,000 บาท (ช่วงวันหยุด) ก่อนการเดินทาง พร ้อมแฟกซ์สาเนาหน ้าหนั งสือเดินทาง
Passport มายังบริษัท และค่าใช ้จ่ายส่วนทีเ่ หลือกรุณาชาระก่อนการเดินทางไม่น ้อยกว่า 20 วัน มิฉะนัน
้ จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิย
์ กเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน ้า 10 วัน ซึง่ จะเกิดขึน
้ ได ้ก็ต่อเมือ
่ ไม่สามารถทากรุ๊ปได ้อย่างน ้อย 25 ท่าน ทางบริษัทฯ ยินดี
คืนเงินให ้ทัง้ หมด หรือจัดหาคณะทัวร์อน
ื่ ให ้ ถ ้าท่านต ้องการ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ จ
ี่ ะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเี่ กิดจากการยกเลิกหรือความล่าช ้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน
ิ สูญหายตามสถานทีต
การจลาจล การปฏิวัต ิ ทรัพย์สน
่ ่างๆ และอืน
่ ๆ ทีอ
่ ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่า ใช ้จ่ายเพิม
่ เติมทีเ่ กิดขึน
้
ทางตรง หรือทางอ ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร ้าย การสูญหาย ความล่าช ้า หรือ จากอุบัตเิ หตุตา่ งๆ
เนือ
่ งจากรายการทัวร์นี้เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิก
์ ารใช ้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข ้า และออกประเทศไม่วา่ ใน
กรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ ม่คน
ื เงินในทุกกรณี
เมือ
่ ท่านได ้ชาระเงินมัดจาหรือทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่า
ท่านรับทราบและยอมรับในเงือ
่ นไขต่างๆของบริษัทฯ ทีไ่ ด ้ระบุไว ้โดยทัง้ หมด
ทางบริษัทเริม
่ ต ้น และจบการบริก าร ทีส
่ นามบินสุวรรณภูม ิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสารองตั๋วเครือ
่ งบิน หรือ
พาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช ้ในการเดิน ทางมาสนามบิน ทางบริษั ทจะไม่รับผิดชอบค่าใช ้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็ นค่า ใช ้จ่ายทีน
่ อกเหนือ จาก
โปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั น
้ ท่านควรจะให ้กรุ๊ป FINAL 100% โดยมีเอกสารแจ ้งการนั ดหมายการเดินทางส่งไปถึงท่าน ท่านจึงสามาร
สารองยานพาหนะได ้
ตั๋วเครือ
่ งบินทีใ่ ช ้ในการเดินทางไม่สามารถ Refund หรือเลือ
่ นวันกลับ หรือเปลีย
่ นแปลงการเดินทางได ้ กรณีทา่ นจะกลับก่อนหรือเลือ
่ นวันเดินทาง
้ ตั๋วใหม่เองในกรณีไม่เดินทางไป และกลับตามโปรแกรมทีท
้ จาก
กลับ กรุณาติดต่อสอบถามเจ ้าหน ้าทีก
่ อ
่ นการเดิน ทาง มิฉะนัน
้ ท่านจะต ้องซือ
่ ่านซือ
ทางบริษัท เนือ
่ งจากเป็ นคุณสมบัตรของตั๋วทีอ
่ อกมาจากทางสายการบิน

เงื่อนไขการยกเลิก
•
•
•
•

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน - คืนค่าใช ้จ่ายทัง้ หมด ยกเว ้นกรุป
๊ ทีเ่ ดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลทีต
่ ้องการันตีมัดจากับสายการบิน หรือ กรุ๊ป
ทีม
่ ก
ี ารการันตีคา่ มัดจาทีพ
่ ักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้
ยกเลิกก่อนการเดินทางน ้อยกว่า 25 วันขึน
้ ไป - เก็บค่าใช ้จ่าย 8,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทางน ้อยกว่า 14 วัน - เก็บค่าใช ้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บค่าบริการทัง้ หมด 100 %
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