รหัสทัวร์ดูไบ DXB60

UAE Dubai - Abu Dhabi
4 Days 3 Nights
ถ่ายรูปตึกเรือใบ Burj Al Arub ณ หาดจูไมล่า ช้อปปิ้งดูไบมอลล์
ถ่ายรูปตึกเบิรจ์ คาลิฟา ชมแกรนด์มอส อาบูดาบี ตลาดสไปซ์และตลาดทอง

พิเศษ!! นัง่ รถ 4WD ทัวร์ทะเลทราย ดินเนอร์มอื้ คา่ พร้อมชมโชว์พืน้ เมือง

วันแรก
13.00 น.
16.00 น.
19.55 น.

เย็น
วันที่สอง

เช้า

สนามบิ นสุวรรณภูมิ – ดูไบ
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูม ิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 2 แถว T สาย
การบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าทีใ่ ห้การต้อนรับพร้อมบริการติดป้ายชื่อพร้อมริบบิน้ ให้กบั กระเป๋าทุกท่าน
ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK377 (บริการ
อาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
เดินทางถึง ดูไบ (Dubai) ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว ก็เดินทางเข้าสู่ตวั เมืองดูไบ รัฐทีใ่ หญ่
ทีส่ ุดแห่งหนึ่งในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ หนึ่งในเมืองตะวันออกกลางทีร่ ่ารวยไปด้วยทรัพยากรน้ ามันดิบและ
แร่ทองคา มีการถมทะเลเพื่อสร้างแผ่นดินใหม่เพิม่ เข้ามา ดูไบเป็ นเมืองท่าที่สาคัญของโลกที่มกี ารเติบโต
อย่างรวดเร็วในทุกด้านจนเป็ นทีส่ นอกสนใจของนักธุรกิจจากทัวโลกในการเข้
่
ามาร่วมลงทุนทาธุรกิจ มีการ
พัฒ นาดิน แดนเดิม ที่ เ คยเป็ น ทะเลทรายให้ ก ลายเป็ น ศู น ย์ ก ลางแห่ ง ธุ ร กิ จ การค้ า ศู น ย์ ก ลางแห่ ง
อสังหาริมทรัพ ย์ และมีก ารทาธุ รกิจน้ ามันเป็ นสินค้าส่ งออกที่สาคัญ ที่สุ ด ควบคู่กับอัญ มณี เพชรพลอย
ทองคา โลหะ หรือแม้กระทังผลไม้
่
อย่างอินทผาลัม
บริ การอาหารกล่อง
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ โรงแรม Ibis Dubai Deira City Centre หรือระดับเดียวกัน
ดู ไ บ – ถ่ า ยภาพตึ กเรื อ ใบ Burj Al Arab - Jumeirah Beach – Atlantis the Palm – ช้ อปปิ้ ง
Jewelryshop - ตลาดเครื่องเทศ และตลาดทอง - นัง่ รถ 4WD ตะลุยทะเลทราย – ดิ นเนอร์มื้อ ค ่า
พร้อมชมโชว์พื้นเมืองเช้า
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาทุกท่านเดินทางสู่ หาดจูไมร่า (Jumeriah Beach) พาทุกท่านถ่ายรูปบริเวณหาดจูไมร่า ชายหาดที่ม ี
ั ่ าว
ความสวยงามติดอันดับโลก และเป็ นสถานที่ตากอากาศยอดนิยมแห่งหนึ่งของชาวดูไบบริเวณชายฝงอ่
เปอร์เซีย หาดจูไมร่าสวยงามด้วยทรายขาวละเอียด น้ าทะเลใสราวกับกระจก และเป็ นอีกพื้นที่หนึ่งที่เป็ น
ศู น ย์ร วมของย่ า นที่อ ยู่ อ าศัย ของบรรดามหาเศรษฐีอ าหรับ
ทัง้ หลาย ถ่ายภาพด้านนอกตึ กเรือใบ เบิ รจ์ อัล อาหรับ (Burj
Al Arab) โรงแรมสุ ดหรูร ะดับ 7 ดาว ครองระดับความสูง ของ
อาคารถึง 321 เมตร และเมื่อมีทาเลอยู่รมิ ชายหาดก็ยงิ่ โดดเด่น
เห็นชัดตัง้ แต่ในระยะไกล อาคารเบิรจ์ อัล อาหรับ สร้างขึน้ ตัง้ แต่
พ.ศ. 2537 และมาสร้างเสร็จจนเปิดให้บริการหลังจากนัน้ อีก 5 ปี
ซึง่ ก็ตรงกับวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2542 เอกลักษณ์ทจ่ี ดจาได้ง่าย
ที่สุดสาหรับเบิรจ์ อัล อาหรับก็คอื การที่ตวั อาคารถูกออกแบบให้มรี ูปร่างคล้ายกับ “เรือเดา” (Dhow) เรือ
เก่าแก่ทช่ี าวอาหรับใช้กนั มายาวนาน ไม่ใช่จะอลังการยิง่ ใหญ่แค่ภายนอก เบิรจ์ อัล อาหรับได้ช่อื ว่าเป็ นหนึ่ง
ในโรงแรมที่แพงที่สุดในโลกอีกด้วย จากนัน้ นาท่านเดินทางต่อไปยัง เดอะปาล์ม ไอส์แลนด์ (The Palm
Island) โครงการใหญ่ยกั ษ์ทเ่ี กิดขึน้ จากการถมทะเลให้กลายเป็น
แผ่นดินขึน้ มา แต่สร้างสรรค์ให้แนวการถมพืน้ ทีน่ นั ้ เป็นเกาะเทียม
รูปต้นปาล์ม มีทงั ้ หมด 3 เกาะ ได้แก่ เดอะปาล์ม จูไมราห์ (The
Palm Jumeirah) เดอะปาล์ ม ไดราห์ (The Palm Deira) และ
เดอะปาล์ม จีเบลอาลี (The Palm Jebel Ali) จากนัน้ ก็เนรมิตให้
บนเกาะทัง้ สามเป็ นทีต่ งั ้ ของนานาสถานทีเ่ พื่อให้เป็ นทัง้ ตัวดึงดูด
นักลงทุนทาธุ รกิจและช่วยส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวของเมือง

เที่ยง

เย็น

สิ่งก่ อ สร้างที่เ กิดขึ้นจึงประกอบไปด้ว ยโรงแรมหรู รีส อร์ท คอนโดมิ เ นียม อพาร์ต เมนท์ บรรดาร้า นค้า
ร้านอาหารต่างๆ และยังมีอาคารสานักงานของหน่วยงานเอกชนทัง้ หลาย ทาให้เดอะปาล์ม ไอส์แลนด์เหมือน
เป็ นเมืองใหม่ท่วี ่ากันว่าแทบจะเป็ นสิง่ มหัศจรรย์ของโลกอีกชิ้นหนึ่งได้เลยด้วยซ้า โดยเฉพาะการชมเดอะ
ปาล์ม ไอส์แลนด์จากมุมสูงหรือจากภาพถ่ายกลางอากาศจะยิง่ เห็นชัดถึงความอลังการในการสร้างแผ่นดิน
ใหม่ครัง้ นี้ จากนัน้ นาท่าน เดินทางสู่ ตลาดเครื่องเทศ (Gold & Spicy Souk) หากใครชอบกลิน่ หอมๆ
ของเครื่องเทศจากทัวโลกก็
่
จะสุขใจเมือ่ ได้เดินเทีย่ วในย่านนี้ เพราะกลิน่ หอมจากเครื่องเทศหลากหลายชนิด
จะฟุ้ งกระจายอยู่ทวตลาด
ั่
และส่วนใหญ่จะเป็ นพวกเครื่องหอม เช่น กานพลู กระวาน อบเชย มีเปลือกไม้
สาหรับปรุงยา ถัว่ และธัญ พืชหลากชนิด รวมถึง เครื่อ งเทศท้อ งถิ่นอีก มากมาย แต่ สาหรับผู้ท่ไี ม่ได้ช อบ
เดินตลาดมากนักและมักจะหนักไปทางการชมงานศิลป์ขอแนะนาให้ไปเดินเล่นในย่านเก่ าแก่อกี แห่งหนึ่ง
และตลาดทอง (Gold Souk) ตลาดค้าทองคาทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในโลก พบกับอลังการแห่งความเหลืองอร่ามของ
ทองคาทีม่ อี ยู่มากมายสมกับความเป็ นทีส่ ุดในโลก ในตลาดแห่งนี้มรี า้ นค้าทองนับได้เป็ นจานวนร้อยร้าน มี
ทองคาแท่งและทองคารูปพรรณมากมายหลายแบบให้เลือกชมเลือกซือ้ กันไม่หวาดไม่ไหว มากมายไปด้วย
ดีไซน์แปลกตาต่างไปจากทีเ่ คยเห็นในบ้านเรา และนอกจากทองคาแล้วก็ยงั มีเครือ่ งประดับชนิดอื่นๆ ทัง้ อัญ
มณีน้างาม เพชรพลอย ไข่มกุ แท้อกี มากมาย มีให้เลือกซือ้ และชมกันอย่างจุใจ นาทุกท่านช้อปปิ้ งสิ นค้า
จิ วเวลรี่ เครื่องประดับ น้าหอม และเสื้อผ้าพื้นเมืองของชาวอาราเบีย ในดูไบ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาทุกท่านกลับที่พ ัก เตรีย มความพร้อ มในการเดินทางไปทัว ร์
ทะเลทราย ***หมายเหตุ ท่ านที่ เมารถ กรุณาทานยาแก้ เมา
ล่ วงหน้ าอย่ างน้ อยครึ่งชัวโมง
่
หรือควรแจ้งหัวหน้ าทัว ร์ใ ห้
ทราบก่อนไปทัวร์*** นาท่านขึ้นรถ 4WD (รถขับเคลื่อน 4 ล้อ)
เดินทางไปทัวร์ทะเลทราย (Dune Safari & BBQ Dinner) ท่าน
จะได้สนุ กสนานและตื่นเต้นไปกับประสบการณ์อนั แปลกใหม่ ท้า
ทายความกล้าสุดๆ และยังน่ าจะถูกใจผูท้ ช่ี อบความผาดโผนชวน
หวาดเสียว เพราะรถจะพาเราผ่านเข้าไปยังทะเลทรายที่มที งั ้ เนินทรายและแอ่งทราย เมื่อรถเคลื่อนไปก็จะ
พบกับพื้นที่ทงั ้ สูงและต่ า ลาดเอียงจนตัวเกร็ง รถ 1 คันจุผู้โดยสารได้ 6 คน เป็ นอีกกิจกรรมที่สนุ ก ตื่นเต้น
และเร้าใจมากทีเดียว
รับประทานอาหารคา่ ณ แคมป์ กระโจมแบบอาหรับ ดื่มด่ าบรรยากาศสุดโรแมนติกของพระอาทิตย์ตก
ดินที่แสนสวยงาม สัมผัสชีวติ แบบชาวพื้นเมือง เบดูอิน อาทิ พักผ่อนในกระโจมสไตล์อาหรับแท้ๆ พร้อม
ด้วยกิจกรรมอีกมากมายให้ได้สนุกกัน เช่น สนุกสนานกับการขีอ่ ูฐ ทดลอง Henna Tattoo ลงบนผิวกายด้วย
ศิลปะการเพนท์ตามแบบฉบับชาวอาหรับ หรือจะลองสูบบารากูกลิน่ ผลไม้ (Shi Sha) สไตล์อาหรับก็ได้ ยังมี
เครื่องแต่งกายพื้นเมืองอาหรับให้ได้ลองใส่เพื่อ ให้เข้าบรรยากาศอย่างที่สุ ด พร้อมกับอาหารมื้อเย็นเป็ น
บุฟเฟต์บาบีควิ กลางทะเลทรายทีจ่ ะได้ชมการแสดงระบาหน้าท้อง (Belly Dance) อีกหนึ่งในศิลปะการร่ายรา
ขึน้ ชื่อในแถบอาหรับทีท่ งั ้ สวยงามและสนุกสนาน
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ โรงแรม Ibis Dubai Deira City Centre หรือระดับเดียวกัน

วันที่สาม
เช้า

เที่ยง

ดูไบ – อาบูดาบี - แกรนด์มอส – ช้ อปปิ้ งร้านเครื่องหนัง - ตึ กเบิ รต์ คาลิ ฟา - Dubai mall - ช้ อปปิ้ ง
ร้านอิ นทผาลัม
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาทุกท่านเดินทางสู่ อาบูดาบี (Abu Dhabi) เมืองหลวงของสหรัฐ
อาหรับเอมิเ รตส์ และยังเป็ น เมือ งที่รวยที่สุ ดในโลกจากการที่เป็ น
เจ้าของแหล่งน้ ามันดิบมากมาย ในขณะทีป่ ระชากรในอาบูดาบีต่างก็
มีสนิ ทรัพย์ส่วนตัวกว่า 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อคน อาบูดาบีเป็ น
เมืองทีย่ งั เก็บความดัง้ เดิมในรูปแบบของอาหรับไว้ได้มากทีส่ ุด หาก
เข้ามาเทีย่ วชมในอาบูดาบีอาจจะให้ความรู้สกึ ต่างไปจากดูไบทีก่ าลัง
พัฒนาจนโตวันโตคืนและทันสมัยอย่างที่สุด แต่อกี ส่วนหนึ่งอาบูดาบีได้ถูกสร้างให้คงความเป็ นธรรมชาติคู่
กันกับอ่าวเปอร์เซีย ทาให้เมืองหลวงแห่งนี้ได้รบั ฉายาว่าเป็ น “Garden of Gulf” จากการเป็ นสวรรค์แห่ง
ธรรมชาติ สวรรค์แห่งความเขียวขจีทส่ี ามารถเอาชนะธรรมชาติแห่งทะเลทรายทีร่ อ้ นระอุได้
นาท่านเข้าชม แกรนด์มสั ยิ ด (Sheikh Zayed bin Sultan al Nahyan Grand Mosque) สุเหร่าที่งดงาม
ทีส่ ุดของ U.A.E. มีความใหญ่โตเป็ นอันดับ 3 ของโลก ความงดงามของแกรนด์มสั ยิดนัน้ ปรากฏให้เห็นทัง้ ใน
กลางวันและกลางคืน บนลานกว้างเราจะมองเห็นมัสยิดยิง่ ใหญ่ ตงั ้ ตระหง่าน ตัว อาคารมัส ยิดได้รบั การ
ออกแบบและก่อสร้างอย่างประณีตด้วยวัสดุทถ่ี ูกนาเข้ามาจากนานาประเทศ เราจะเห็นได้ชดั ว่างดงามอย่าง
ที่สุดก็เมื่อได้เข้าไปใกล้และได้มโี อกาสเข้าไปภายในมัสยิดทีไ่ ด้รบั การตกแต่งอย่างหรูหราด้วยศิลปะมุสลิม
แท้ๆ โดยเฉพาะโคมไฟในโถงใหญ่ยงิ่ อลังการเพราะถือเป็ นโคมไฟระย้าทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในโลกและมีราคาสูงถึง
30 ล้านดอลลาห์สหรัฐ แกรนด์มสั ยิดเป็ นศาสนสถานประจาอาบูดาบีทใ่ี ช้ระยะเวลาในการก่อสร้างนานถึง 10
ปี นอกเหนือจากการเข้าชมความยิง่ ใหญ่ของแกรนด์มสั ยิดแล้ว ผูท้ เ่ี ข้ามาทีน่ ่ีมกั มีจุดประสงค์ในการเข้าชม
“พรมที่ ใหญ่ที่สุดในโลก” ซึง่ เป็ นพรมทีน่ าเข้าจากเยอรมนี พรมผืนนี้ ไม่ธรรมดาและไม่เหมือนพรมที่ใดใน
โลก เพราะทาขึน้ จากทองคาและทองแดงเป็นผืนใหญ่ขนาด 5,627 ตารางเมตร
***การเที่ยวชมมัสยิ ด ต้องแต่งกายให้สภุ าพเรียบร้อย ห้ามสวมกางเกงขาสัน้ หรือเสื้อกล้าม ทัง้ ผูช้ าย
และผู้หญิ ง โดยเฉพาะผู้หญิ งต้ องสวมใส่ เสื้อผ้าที่ มีความยาวคลุมถึงระดับข้อมือและข้อเท้ า ปกปิ ด
ไหล่และทรวงอกให้มิดชิ ด ผูห้ ญิ งจะต้องมีผา้ คลุมผม และต้องถอดรองเท้าก่อนเข้ามัสยิ ด***
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเลือกซื้อสิ นค้า เครื่องหนัง สไตล์ชาวอาราเบีย จากนัน้ นาท่านเดินทางกลับสู่ ดูไบ นาท่านถ่ายรูป
กับ ตึ กเบิ รจ์ คาลิ ฟา (Burj Khalifa) หรือชื่อเดิมคือ “เบิ รจ์ ดูไบ” (Burj Dubai) อาคารที่รงั ้ ตาแหน่ งสูง
ที่สุ ด ในโลกด้ว ยระดับ ความสู ง 828 เมตร มี 162 ชัน้ และเป็ น
สิ่ ง ก่ อ สร้ า งแห่ ง โลกยุ ค ป จั จุ บ ัน ที่ ก าลัง จะกลายมาเป็ น อี ก หนึ่ ง
สัญลักษณ์ของดูไบ กับรูปลักษณ์ราวแท่งผลึกของตัวอาคารที่โ ดด
เด่นด้วยการออกแบบ ดึงดูดให้ทุกสายตาให้จบั จ้องมายังอาคารหลัง
นี้เป็นจุดเดียว ส่วนด้านหน้าอาคารเบิรจ์ คาลิฟาจะมีน้ าพุทส่ี งู ทีส่ ุดใน
โลกและยังใช้งบประมาณในการก่อสร้างสูงสุดอีกด้วย น้ าพุแห่งนี้ช่อื
ว่า น้าพุดูไบ (Dubai Fountain) จากนัน้ นาท่านสู่ ดูไบ มอลล์ (Dubai Mall) หนึ่งในแหล่งช้อปปิ้ งขนาด
ใหญ่ทส่ี ุดอีกแห่งหนึ่งของโลก เป็ นศูนย์กลางทีร่ วบรวมเอาแบรนด์แฟชันมาไว้
่
ในทีเ่ ดียวทีม่ ากทีส่ ุด ให้ท่าน
ได้เดินชมและเลือกซือ้ สินค้ามากมายจากทัวทุ
่ กมุมโลก และนอกจากร้านค้ามากมายในห้างสรรพสินค้าแห่งนี้
ทีน่ ่ าดึงดูดมากแล้วนัน้ ตู้ปลาขนาดใหญ่ ความกว้างนัน้ มากกว่าคนสิบคนยืนเรียงกัน เหมือนยกอควอเรียม

มาตัง้ ไว้กลางห้างสรรพสินค้าก็เป็ นอีกหนึ่งจุดที่ไม่ควรพลาดชมพร้อมถ่ายรูปเป็ นที่ระลึก หลังจากนัน้ นา
ท่านเลือกซื้ออิ นทผาลัม สิ นค้าพื้นเมืองขึ้นชื่อของดูไบ มีให้เลือกหลายแบบทัง้ อินทผาลัมสด อินทผาลัม
แห้ง ทัง้ แบบมีอลั มอนด์สอดไส้และเคลือบช็อคโกแลต
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ โรงแรม Ibis Dubai Deira City Centre หรือระดับเดียวกัน

เย็น

วันที่สี่
เช้า
11.45 น.
20.50 น.

ดูไบ - สุวรรณภูมิ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK370 (บริการอาหารและเครื่องดื่ม
บนเครือ่ งบิน)อสโคว์ - กรุงเทพฯ
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
******************************************
อัตราค่าบริ การ
วันเดินทาง

มีนาคม

1 – 4 มีนาคม
9 – 12 มีนาคม
14 – 17 มีนาคม
28 – 31 มีนาคม

เมษายน

4 – 7 เมษายน
5 – 8 เมษายน

เมษายน

10 – 13 เมษายน

พักเดีย่ ว เพิม่ ท่านละ 3,000 บาท
อัตรานี้ รวม
✓ ค่าธรรมเนียมในการขอวีซา่
✓ ค่าตั ๋วเครือ่ งบินชัน้ ทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
✓ ค่าทีพ่ กั ระดับมาตรฐาน (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่ารถปรับอากาศ และบริการนาเทีย่ วตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามทีร่ ะบุในรายการ

ราคา

19,900

24,900

✓ ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
อัตรานี้ ไม่รวม
✗ ค่ าภาษี มูลค่ าเพิ่ ม 7% ภาษี หกั ณ ที่ จ่าย 3% กรณี ต้องการใบเสร็จ (เฉพาะในกรณี กรุป๊ เหมาหรือตัดกรุ๊ป
เท่านัน้ )
✗ค่าทิ ปไกด์ท้องถิ่ นท่านละ 3 usd /คน/วัน และคนขับรถท้องถิ่ น ท่านละ 2 usd / คน / วัน
✗ค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ไทย ขัน้ ตา่ 100 บาท / วัน / คน (100 * 4 วัน)
✗ ค่าน้าหนักของกระเป๋าในกรณี เกิ นกว่าสายการบิ นกาหนดให้ 30 กิ โลกรัมต่อหนึ่ งคน
✗ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก
เงื่อนไขในการจองทัวร์
1. สาหรับการจอง กรุณาชาระเงินมัดจาท่านละ 10,000 บาท (หลังจองภายใน 3 วัน) พร้อมสาเนาหนังสือเดินทาง
2. ชาระยอดทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน
3. หากไม่ชาระค่าใช้จา่ ยภายในกาหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

เมื่อท่านได้ทารายการจองทัวร์ กับ ไทยโกทราเวล จากนั้น เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ
เพื่อแจ้งนัดวัน ชาระเงิน โทร 02-7313137 ท่านสามารถโอนเงินผ่านธนาคาร ดังต่อไปนี้
ธนาคาร

สาขา
สาขาเดอะมอลล์ บางกะปิ
สาขาเดอะมอลล์ บางกะปิ

ชื่อบัญชี
บริ ษทั พิคเจอร์เร็ สค์ เอเชีย จากัด
สุนนั ท์ ธีระโรจนารัตน์

ประเภท หมายเลขบัญชี
ออมทรัพย์ 281-234498-5
ออมทรัพย์ 904-2-01211-1

การยกเลิ กและคืนค่าทัวร์
1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึน้ ไป คืนมัดจาทัง้ หมด
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึน้ ไป เก็บค่าใช้จา่ ยเบือ้ งต้น 5,000 บาท
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจาทัง้ หมด
4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
5.ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
หมายเหตุ
1. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทผ่ี เู้ ดินไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบริษทั ยินดีคนื เงินโดยหัก
เฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ตามจริง
2. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั และไม่รบั ผิดชอบใดๆ ใน
กรณีท่สี ูญ หาย สูญ เสียหรือ ได้รบั บาดเจ็บ ที่นอกเหนื อ ความรับผิด ชอบของหัว หน้ า ทัว ร์ เช่ นภัยธรรมชาติ ปญั หา
การเมือง เป็นต้น

3. เนื่องจากรายการทัว ร์น้ีเ ป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ ์การใช้บริก ารใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินในทุกกรณี
4. เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทัง้ หมดไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั หรือชาระโดยตรงกับทางบริษัท
จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงือ่ นไขต่างๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นวีซ่า
1. พาสปอร์ตทีย่ งั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน นับจากวันทีเ่ ดินทางกลับเข้าสู่ประเทศ หากมีพาสปอร์ตเล่ม
เก่า ไม่ว่าจะเคยมีวซี ่าในกลุ่มเชงเก้นหรือไม่กต็ ามควรนาไปแสดงด้วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั วิ ซี ่า
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว (แบบหน้าใหญ่) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. จานวน 2 ใบ (ฉากหลังเป็ นสีขาวเท่านัน้ และมีอายุ
ไม่เกิน 6 เดือน)

