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ข้ึนตึก !! เบิรจ์คาริฟา ชั้น124  BURJ KHALIFA  

(THE TALLEST TOWER IN THE WORLD)  ตึกท่ีมีความสูงเหยียบ 828 เมตร 160ช้ัน  

ตะลุยทะเลทรายโดยรถ4WD พรอ้มกิจกรรมแคมป์ป้ิง ข่ีอูฐชมพระอาทิตยต์กดินเนอรใ์ตแ้สงจนัทร ์   

ชมพรมผืนใหญ่ท่ีสุด ณ GRAND MOSQUE ซ่ึงใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของโลก 

ชอ้ปป้ิงจุใจทั้งสินคา้พ้ืนเมืองและ Brand Nameใน Dubai Mall  

เมนูพิเศษ....BBQ+บุฟเฟ่ตส์ไตสอ์าหรบั                                             

 
 ราคารวมวีซ่าแลว้  

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 7-10 / 8-11 / 14-17 / 15-18 / 28-31  มนีำคม 2562 

29 มีนำคม – 1 เมษำยน, 4-7 / 5-8  เมษำยน 2562 
 
 

Burj Khalifa-Grand Mosque-Dubai Museum-4WD 
Gold Souk & Spice Souk-Dubai Mall-Ferrari World 
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วนัแรก กรุงเทพฯ–ดไูบ          (-/-/-) 

13.00 น. คณะเดินทางพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคาร ผูโ้ดยสารขาออก ประตูท่ี 9 เคาน์เตอร ์T 

สายการบิน เอมิเรสต ์EK สายการบินชั้นน าหรูหราระดับโลก โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้าร

ตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกเร่ืองเอกสารและสมัภาระ 

16.00 น. เหินฟ้าสู ่ดูไบ โดยสายการบิน EMIRATES เท่ียวบินท่ี EK377 

   (บริการอาหารบนเครื่อง ใชเ้วลาบิน 6.30 ชัว่โมง) 

19.55 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติดไูบเม่ือเสร็จพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบรอ้ยน าทุกท่านเดินทางสูเ่มืองดไูบ 

   น าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั IBIS DRAGON MART HOTEL หรือเทียบเท่า  

วนัที่สอง  ดไูบ-อาบูดาบี- GRAND MOSQUE- FERRARI WORLD- DUBAI MALL         (B/L/-) 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ นครอาบูดาบี ซ่ึงหา่งจากตวัเมืองดไูบ 180 กิโลเมตร (ประมาณ 2 ชัว่โมง)  

**** หมายเหตุ โปรดแต่งกายสุภาพออกจากโรงแรมเพ่ือเขา้มัสยิดชิคซาเญด **** 

ผูห้ญิง: กรุณาโพกผา้คลุมศรีษะดว้ยนะค่ะเส้ือแขนยาว กางเกงขายาว หา้มใส่กางเกงเลคก้ิงหรือ

กางเกงรดัรูป   ผูช้าย: เส้ือแขนยาวขายาวแต่งกายสุภาพ  

น าท่านชม GRAND MOSQUE หรือ SHEIKH ZAYED BIN SULTAN AL และเป็นสุเหร่าประจ าเมือง ของท่าน

เชคท่ีก่อตั้งประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตต์ ท่ีท่าน สรา้งไวก้่อนท่านจะสวรรคต การก่อสรา้งรวมทั้งหมดเป็น

เวลา 10 ปี สุเหรา่น้ีมีพรมผืนท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกขนาด 5,627 ตารางเมตร และโคมไฟChandelier ใหญ่ท่ีสุด

ในโลก น าเขา้จากประเทศเยอรมันท าดว้ยทองค าและทองแดง สามารถรองรับผูม้าประกอบพิธีกรรมทาง

ศาสนาไดส้งูถึง 40,000 คน นอกจากน้ีมสัยิดแหง่น้ีเป็นสุสานหลวงท่ีฝังพระบรมศพของ Sheikh Zayed bin 

Sultan Al Nahyan อดีตประธานาธิบดีคนแรกแหง่สหรฐัอาหรบัเอมิเรตสแ์ละเจา้ผูค้รองรฐัอาบดูาบ้ี 

 

 

 

 

 

 

น าท่านแวะถ่ายรูปดา้นหนา้ Ferrari World และมีเวลาใหท่้านเลือกซ้ือของท่ีระลึกท่ีเป็นแบรนดเ์ฟอรร์าร่ี  
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กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

  เดินทางกลบัดูไบใชเ้วลาโดยประมาณ 2 ชัว่โมง 

น าท่านชอ้ปป้ิง หา้งดูไบมอลล(์Dubai Mall)เป็นศนูยก์ารคา้แหง่ใหม่ลา่สุดของเมืองดไูบ โดยจ าลองอาทิเช่น 

หา้ง Gallaria Lafayette หา้งชื่อดงัของฝรัง่เศส หา้ง Bloomingdales อันยิ่งใหญ่จากอเมริกาเป็นศูนยร์วมแบ

รนดเ์นมชั้นน าแนวหนา้จากทัว่ทุกมุมโลก ท่านสามารถเลือกชมเทคโนโลยีล ้าสมัยของน ้าพุเตน้ระบ าท่ีขนาด

ใหญ่ท่ีสุดในโลกโดยมีการจดัแสดงท่ีบริเวณหนา้หา้งดไูบมอลล ์เร่ิมตั้งแต่ 17.30-24.00น.โดยการแสดงจะ

เร่ิมทุกๆ30นาทีจากจุดน้ี ถ่ายสามารถถ่ายรปูคู่กบัตึกบุรจญเ์คาะลีฟะฮ์ (BurjKhalifa) แบบเต็มตวัตึกอีกดว้ย 

 

 

 

 

 

 

ค า่  อิสระอาหารค า่เพ่ือสะดวกในการเลือกซ้ือของภายในหา้ง 

   น าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั IBIS DRAGON MART HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่สาม  ดไูบ-ข้ึนตึก BURJ KHALIFA-DUBAI MUSEUM-ABRA TAXI-GOLD SOUK-SPICE SOUK- 

                  ทวัรท์ะเลทราย(4WD)                                                 (B/L/D) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางเพ่ือขึ้ นชมตึกบุรจญเ์คาะลีฟะฮ์ BURJ KHALIFA (THE TALLEST TOWER IN THE WORLD) 

หรือเดิมชื่อ บุรจญด์ูไบหน่ึงในสญัลกัษณอ์นัส  าคัญของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อีกทั้งยงัเป็นฉาก

เส่ียงตายส าคัญของพระเอก “ ทอมครูซ” จากภาพยนตรเ์ร่ือง Mission Impossible 4 ซ่ึงตึก มีความสูงถึง 

828 เมตร ปัจจุบนัมีทั้งหมด160 ชั้นเป็นตึกท่ีไดช้ื่อวา่สงูท่ีสุดในโลกตวัตึกไดท้ าสถิติกลายมาเป็นตึกระฟ้าท่ี

สงูท่ีสุดในโลกมีความสงูถึง546 เมตรแซงตึกไทเป101 เรียบรอ้ย(สูงกว่าตึกไทเป101 ประมาณ 97 เมตร 

และสงูกวา่อาคารใบหยก2 ประมาณ 218 เมตร) ซ่ึงไดมี้การเปิดตัวอย่างเป็นทางการ เม่ือวนัท่ี4 มกราคม 

พ.ศ.2553 และ เปล่ียนชื่ออาคารจาก "บุรจญด์ไูบ" เป็น "บุรจญเ์คาะลีฟะฮ"์ เพ่ือ เป็นเกียรติแก่ ท่านชีคค์อ

ดีตประธานาธิบดีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์ตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ออกแบบโดยเอสโอเอ็ม ผูอ้อกแบบ

เดียวกนักบัเซียรท์าวเวอร ์อาคารท่ีสงูท่ีสุดในสหรฐัอเมริกาในปัจจุบนัการตกแต่งภายในจะตกแต่งโดยจอรโ์จ

อารม์านี Giorgio Armaniโดยเป็นโรงแรมอารม์านีส าหรบั37 ชั้นลา่งโดยชั้น45 ถึง108 จะเป็นอพารต์เมนต์

โดยท่ีเหลือจะเป็นส านักงานและชั้นท่ี123 และ 124 จะเป็นจุดชมวิวของตึกท่ีส าคัญ ส่วนบนของตึกจะเป็น

เสาอากาศส่ือสารนอกจากน้ีชั้น 78 จะมีสระวา่ยน ้า กลางแจง้ขนาดใหญ่โดยตึกน้ีจะติดตั้งลิฟต์ท่ีเร็วท่ีสุดใน

โลกท่ีความเร็ว18 ม./วินาที (65 ก.ม./ชม.,40 ไมล/์ชม.)โดยลิฟตท่ี์มีความเร็วสงูสุดอนัดบัท่ี 2 ปัจจุบันอยู่

ท่ีตึกไทเป101ท่ีมีความความเร็ว 16.83 ม./วินาที 



(UAE-WOW-EK) 

 

 

 

 

 

 

 

น าทุกท่านเขา้เยี่ยม ชมพิพิธภัณฑ ์ดูไบ (DUBAI MUSEUM) เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีทันสมัยท่ีสุดในตะวนัออก

กลาง สรา้งขึ้ นเม่ือศตวรรษท่ี 19 บรูณะครั้งลา่สุดปี ค.ศ.1970 เป็นพิพิธภณัฑท่ี์รวบรวมเร่ืองราวส าคัญทาง

ประวติัศาสตร ์เชน่ การคน้พบ งานศิลป์ ในหลุมฝังศพท่ี AL QUSAIS ท่ีมีอายุถึง 4,000 ปีและเร่ืองราวการ

คา้ขายมุก ในประวติัศาสตรก์่อนการคน้พบน ้ามัน และท่านจะประทับใจกับการน าเทคโนโลยีต่าง ๆ มา

ถ่ายทอดเพ่ือบอกเลา่เร่ืองราวประวติัศาสตรข์องอาหรบัโบราณ 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าทุกท่านนัง่ เรือขา้มฝาก ABRA                                                             

                   ชอ้ปป้ิงท่ีตลาดทอง  

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินชอ้ปป้ิง ตลาดทอง (GOLD SOUK)                                     ขายทุกอย่างท่ีเป็น 

JEWELRY                 ต่างๆรา้นเล็กๆมากมายกว่ารอ้ยรา้นคา้ใหท่้านได้เลือกซ้ือของท่ี ตลาด

เครื่องเทศ (SPICE SOUK)         เครื่องเทศทั้งตลาดตลบอบอวนไปดว้ยกล่ินเครื่องเทศหลากหลายชนิด

จากทัว่ทุกมุมโลกจ าพวกไมห้อม อบเชย ถัว่ กระวาน กานหล ูและถัว่รอ้ยแปดชนิดจากทุกท่ีในตะวนัออก

กลาง 
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กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เดินทางกลบัสู่ โรงแรมท่ีพกั  

หลงัอาหารน าท่านกลบัเขา้สู่โรงแรมท่ีพกัเพ่ือเตรียมตวัตลุยทะเลทรายในช่วงบ่าย 

15.00 น.-15.30 น. พรอ้มกนัท่ีลอ๊บบ๊ี  จะมีเจา้หนา้ท่ีมาคอยรบัท่าน ไปแคมป์ /ตะลุยทะเลทราย โดย

บริการน้ีจะอ านวยความสะดวกโดยการรบั-สง่ถึงโรงแรม “ ทวัรท์ะเลทราย””ท่านจะสนุกกบัการนัง่รถตะลุย

ไปเนินทราย ต่ืนเตน้ พรอ้มชมพระอาทิตยต์ก หลังจากน้ันน าท่านเขา้สู่ แคม้ป้ิงกลางทะเลทราย โดย

ภายในมีกิจกรรมต่างๆใหทุ้กท่านรว่มสนุก อาทิเชน่ 

Henna Tattoo (ทดลองศิลปะการเพนทล์วดลายแบบฉบบัชาวอาหรบั) 

SHI SHA. (เครื่องสูบบารากู่ แบบฉบบัของชาวอาหรบักลิ่นผลไม) 

 GALA BAYA... ใหท่้านแต่งกายพ้ืนเมืองแบบชาวอาหรบั ถ่ายรูปเก็บไวป็้นท่ีระลึก 

 ฟรี ไม่อั้นชิมชาอาหรบั, ผลไมต้ามฤดูกาล, กาแฟ, น ้าอดัลม, น ้าดื่ม   การข่ีอูฐ 

 

 

 

 

 

ค า่ บริการอาหารค า่ แบบบารบี์คิว ในท่ามกลางบรรยากาศทะเลทรายสบาย พรอ้มโชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง

(Belly Dance) จากสาวสวยชาวอาหรบักลางทะเลทราย  

22.00 น. เดินทางออกจากแคมป์ กลบัสู่ โรงแรมท่ีพกั  

  น าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั IBIS DRAGON MART HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที่ส่ี  ดไูบ-กรุงเทพฯ                 (B/-/-)  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านเดินทางสู ่สนามบินดูไบ เพ่ือเดินทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ 

11.45 น. เหินสู ่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน EMIRATES เที่ยวบิน EK370 

20.50 น. คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ ดว้ยความประทบัใจ 

 

******************************** 

 

**รายการท่องเที่ยวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ทัง้นีโ้ดยค านึงถงึประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ** 
**ก่อนท าการจองทวัร์ทกุครัง้ กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทกุหน้า และทกุบรรทดั เน่ืองจากทางบริษัทฯ  

จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลัก 
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อัตราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่  

(พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 

ราคาเด็กเสริมเตียง  

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง  

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) พกัเดี่ยวเพ่ิม 

07-10 มี.ค.62 

08-11 มี.ค.62 

14-17 มี.ค.62 

15-18มี.ค.62 

28-31มี.ค.62 

29มี.ค.-1 เม.ย.62 

04-07 เม.ย.  

05-08 เม.ย. 

21,999 บาท 21,999 บาท 21,999 บาท 6,000 บาท 

UPDATE 07/02/19 

**รำคำนี ้สงวนสิทธิ์กำรเดินทำง จ ำนวน 20 ท่ำนขึน้ไป** 

 
หมายเหตุ 

1. ราคาน้ีส าหรบัผูโ้ดยสาร 20 ทา่นข้ึนไป หากผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักลา่วบริษทัฯ  

ขอเก็บค่าทวัรเ์พ่ิมทา่นละ 2,500 บาท 

2. ไม่มีราคาเด็กเน่ืองจากเป็นราคาพิเศษแลว้ 

 
เง่ือนไขในการจองทวัร ์

งวดที่ 1 : ส ารองท่ีนัง่จา่ย 15,000 บาท/ท่าน (หลงัการจองภายใน 3 วนั) พรอ้มส่งส าเนาหนังสือเดินทาง 

งวดที่ 2 :ช าระยอดส่วนท่ีเหลอื ก่อนการเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนั  

หากไม่ช าระค่าใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดนิทางโดยอตัโนมัติ 
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กรณียกเลกิ 
ยกเลิกหลงัจากวางเงินมัดจ า บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนจริง ณ วันนั้น ท่ีไม่สามารถ คืนเงินได ้(ตัวอย่างเช่น ค่าตัว๋

เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจ าหอ้งพกั เป็นตน้)  

ยกเลิกหลงัจากจ่ายเงินเต็มจ านวน บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะท าเร่ืองยื่นเอกสารไปยงัสายการบิน 

โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพ่ือใหพิ้จารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการ ซึ่งไม่สามารถแจง้ไดว่้า

สามารถคืนเงินไดท้ั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ไดเ้ลย เพราะขึ้ นอยู่กบัการพิจารณาและตดัสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆ

บริการอ่ืนๆเป็นส าคญั  

 

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบในการยืน่วีซ่า 

 ในการท าวีซ่าประเทศดไูบ 10 วนั ลว่งหนา้ก่อนเดินทาง 

 พาสปอรต์มีอายุนานกวา่ 6 เดือน และมีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

 รปูถ่ายพ้ืนหลงัสีขาว ขนาด 2น้ิว 1 รปู หนา้ตรง ไมย่ิ้ ม ไม่เห็นฟัน  

 สแกนหนา้พาสปอรต์ กลางเต็ม2 หนา้ (ตอ้งเป็นสแกนสีไม่สามารถใชส้  าเนาได)้ 

 กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปีบริบรูณ ์และไมไ่ดเ้ดินทางกบับิดา/มารดา คนใดคนหน่ึง ตอ้งมีจดหมายยินยอมใหเ้ดินทางไป

ต่างประเทศ จากบิดา/มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ โดยระบุประเทศและวนัเดินทาง (ตวัจริง) 

 ส าเนาบตัรประชาชน 1 ชุด ของบิดามารดา   (กรณท่ีีมีเด็กอายุต  า่กว่า 20 ปีเดินทางไปดว้ย) 

 ส าเนาสติูบตัร 1 ชุด (กรณอีายตุ  า่กว่า 20 ปี) 

 ส าเนาทะเบียนบา้น 1 ชุด (กรณีอายุต  า่กว่า 20 ปี) 

 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือส าเนาทะเบียนหยา่ 1 ชุด (กรณีเด็กอายตุ  า่กว่า 20 ปีเดนิทาง) 

 

ตวัอย่างเอกสารยื่นวีซ่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พาสปอรต์ ควรมีอายุใชง้านเหลอืเกิน 6 เดือน 

มิฉะน้ันบริษัทจะไม่รบัผิดชอบกรณี 

ด่านตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน 

 



(UAE-WOW-EK) 

 

ขอ้แนะน าและแจง้เพ่ือทราบ 

 ไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (TRP) กรณีเดินทาง 3 ท่าน ตอ้งเปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้งเท่าน้ัน 

กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุป๊ หากออกตัว๋แลว้ไม่สามารถขอคืนเงินไดแ้ละไม่สามารถเปลี่ยนวนัเดินทางได  ้

กระเป๋าเดินทางเพ่ือโหลด ใหท่้านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 30 ก.ก.ต่อใบ / กระเป๋าถือขึ้ นเครื่อง (Hand carry)  

  น ้าหนักตอ้งไม่เกิน 7 ก.ก.1ใบ 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบั ชั้นประหยดั โดยสายการบินเอมิเรสต ์( EK ) 

 ค่ารถโคช้ท่องเท่ียวตามรายการ      

 ค่าท่ีพกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน 3 คืน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 

 ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุในรายการ    

 ค่าวีซ่าเขา้ประเทศสหรฐั อาหรบัเอมิเรสต์ 

 ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าเขา้ชมตามสถานท่ีทุกแหง่  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท  

  วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์า่ ”อาหารเป็นพิษเท่าน้ัน”) 

 (หมายเหต:ุ ค่าประกนัอุบติัเหตุส าหรบัเด็กท่ีมีอายุต า่กวา่ 6 เดือน และ ผูใ้หญ่อายุมากกวา่ 75 ปี 

ทางบริษัทประกนัฯจะชดใชค้่าสินไหมทดแทนเพียงคร่ึงหน่ึงของสญัญาฯ) 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าหนังสือหนังสือเดินทาง 

 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (30 กิโลกรมัต่อท่าน) 

 ค่าใชจ้่ายสว่นตวัต่างๆ เชน่ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหารสัง่พิเศษ, ค่ามินิบารใ์นหอ้งพกั  

 ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ, ค่าโทรศพัท์ ค่าซกัรีด ฯลฯ 

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

เป็นธรรมเนียมปฏิบตัใินการท่องเที่ยว นักทอ่งเทีย่วควรทิปแก่มัคคุเทศกท์อ้งถิน่และ 

      คนขบัรถท่ีคอยบริการเราโดยประมาณ   ประมาณ  29 USD ต่อทริป 

 ค่าทิปมัคคุเทศกไ์ทย ท่านละ 3 USD / ท่าน / วนั (คิดเป็น 4วนั เท่ากับ 12 USD) 

 ค่าทิปมัคคุเทศกท์อ้งถิน่ ท่านละ 3 USD / ท่าน / วนั (คิดเป็น 3วนั เท่ากับ 9 USD)       

 พนักงานขบัรถในประเทศดูไบ ท่านละ 2 USD / ท่าน / วนั (คิดเป็น 3วนั เท่ากับ 6 USD) 

 พนักงานขบัรถท่องทะเลทราย  ท่านละ 2 USD / ท่าน / วนั (คิดเป็น 1 วนั เท่ากับ 2 USD) 
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กรณียกเลิก 

ยกเลิกหลงัจากวางเงินมัดจ า บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนจริง ณ วันนั้น ท่ีไม่สามารถ คืนเงินได ้(ตัวอย่างเช่น ค่าตัว๋

เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจ าหอ้งพกั เป็นตน้)  

ยกเลิกหลงัจากจ่ายเงินเต็มจ านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

 

***หมายเหต*ุ** 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนลว่งหนา้ 15 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน  ซ่ึงใน

กรณีน้ีทาง  บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ั้งหมด หรือจดัหาคณะทวัรอ่ื์นใหถ้า้ตอ้งการ 

 ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางต า่กวา่ 20 ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง จะมีการเปล่ียนแปลงขนาดของ

พาหนะท่ีใชใ้นการน าเท่ียว ตลอดรายการทวัร ์โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางต า่กวา่ 20 ท่าน หรือต า่กวา่มาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง ทางผูจ้ดัรายการ ขอพิจารณา

ยกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทวัรเ์พ่ิมเต็ม ตามความเหมาะสม 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละจะ

ไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสญูหาย สญูเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหนา้ทวัรแ์ละเหตุสุดวิสยั

บางประการ เชน่ การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุม

ของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพ่ิมท่ีเกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ 

หรือ อุบติัเหตุต่าง ๆ 

ราคาน้ีคิดตามราคาบตัรโดยสารเครื่องบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรบัราคาบตัรโดยสารสงูขึ้ น ตามอตัราค่าน ้ามนั หรือ 

ค่าเงินแลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋ ตามสถานการณด์งักลา่ว 

เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธ

การเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 

หากลูกคา้ท่านใด ยืน่วีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมัต ิลกูคา้ตอ้งช าระค่ามดัจ  าท่ี 15,000 บาท และค่าวีซ่าตามท่ีสถาน

ฑูตฯ เรียกเก็บ 
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หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง 

และมีหนา้ที่เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาต ิโปรดสอบถามขอ้มูลเพิ่มเตมิ ** 

**ในกรณีที่ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เก่ียวขอ้งกับวนัเดินทางที่

ทา่นไดท้  าการจองไวก้บัทางบริษทัฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที่ทราบ ก่อนการช าระเงินค่าตัว๋ดงักลา่ว 

ถา้เกิดขอ้ผิดพลาด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรบัผิดชอบทุกกรณี** 

 


