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หากจะเปรียบเทียบการพัฒนาประเทศในโลกใบนี กว่า  ประเทศคงต้องยอมรับรัฐดูไบ  ใน  ของสหรัฐอาหรับเอมิ

เรสต์ การเติบโตแบบไร้ขีดจํากัดเป็นทียอมรับของนานาประเทศในกลุ่มตะวันออกกลาง และชาติตะวันตก อีกทังในอนาคตยังได้รับ
การคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพงานเอ็กซ์โป เป็นการแสดงนิทรรศการนานาชาติทีจะจดัขึนในปี ค.ศ.  (พ.ศ. ) ดูไบไม่เพียงมี
ชือเสียงในเรืองสถาปัตยกรรม ทีสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆในทุกๆปี รวมไปถึงรางวัลสิงก่อสร้างทีเป็นตึกสูงระฟ้าทีสูงทีสุดในโลก    
ช้อปปิงคอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่ทีสุดในโลก สนามบินทีใหญ่ทีสุดในโลกกําลังจะเปิดให้บริการแก่นักท่องเทียวทีจะเข้ามาปีละกว่า 

 ล้านคน หรือแม้แต่การพัฒนาชายฝังทะเลจากการขุดทรายจากใต้ทะเลขึนมาถม จากแนวชายหาดเดิมเพียงแค่   
ก.ม. จนถึงปัจจุบันดูไบมีชายฝังทะเลถึง ,  ก.ม. สถานทีท่องเทียวทีนีส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่ถูกมนุษย์สร้างขึน และเมือจะ
เนรมิตขึนมาทังทีก็ต้องทําให้โลกตะลึง เรียกได้ว่าดูไบเป็นเมืองทีรวมความเป็นทีสุดในโลกไม่ว่า “ใหญ่ทีสุด” “สูงทีสุด” “สวย
ทีสุด” หรือ “แห่งแรก” ดูไบกลายเป็นสวรรค์แห่งใหม่ของนักเดินทาง แล้วคุณล่ะ พร้อมทีจะไปสัมผัสรึยัง 
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วันที 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - ดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์) ศุกร์ 
.  น. คณะพร้อมกนัทีสนามบินสุวรรณภูมิ ทางเขา้ประตู  หนา้เคาน์เตอร์ D เช็คอนิ

กรุ๊ปสายการบินไทย เจา้หนา้ทีรอรับคณะพร้อมอาํนวยความสะดวกในการ
เช็คอิน  

.  น. ออกเดินทางสู่ดูไบ เทียวบินที  TG  (ใชเ้วลาในการบิน .  ช.ม.)  
19.40 น. เดินทางถงึสนามบินดูไบ (เวลาทอ้งถินดูไบชา้กวา่กรุงเทพ  ชม.) หลงัผา่นพิธี

การตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร นาํท่านเดินทางสู่ทีพกัโรงแรม 
 

 พกัโรงแรม PARK REGIS KRIS KIN HOTEL * หรือเทียบเท่าในระดบั
เดียวกนั 
 

 

วันที 2 ดูไบ - อาบูดาบี (นครหลวงแห่งรัฐ) - มัสยิดหลวง - เฟอรารีเวลิด์ -  
เอมิเรสต์พาเลซ 

เสาร์ 

08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีหอ้งอาหารของโรงแรม Buffet 
09.00 น. นาํท่านเดินทางสู่เมืองอาบูดาบี เป็นเมืองหลวงของ UAE ไดชื้อวา่เป็นเมืองที

รํารวยทีสุดในโลก ไดรั้บสมญานามวา่เป็น Garden of Gulf เพราะความเขียวขจี
ของตน้ไมต้ดักบัทอ้งทะเลสีฟ้า เปรียบดงัสวรรคแ์ห่งทะเลทราย เมืองทีขึนชือ
วา่ทุกอย่างสร้างขึนมาดว้ยมนุษย ์ ตึกสูงระฟ้ากลมกลนืไปกบัเมืองเก่า นาํท่าน
ชมมสัยิดหลวง (Grand Mosque) ตงัชือตามท่าน Sheikh Zayed bin Sultan al 
Nahyan ท่านเชคแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตต ์ มสัยิดสร้างจากหินอ่อนสีขาว
ยิงใหญ่ อลงัการ สวยงามทีสุดแห่งหนึงของโลก ใชเ้วลาในการก่อสร้าง  ปี
จึงแลว้เสร็จ และเปิดใหเ้ขา้ชมในปีค.ศ.  ภายในสุเหร่านีมีพรมทอมือผืนที
ใหญ่ทีสุดในโลกขนาด ,  ตารางเมตร และโคมไฟ Chandelier ใหญ่ทีสุด
ในโลก นาํเขา้จากประเทศเยอรมนัทาํดว้ยทองคาํและทองแดง (สุภาพสตรีเขา้
ชมภายในตอ้งมีผา้คลุมผม) แลว้ไปชมหมู่บา้นวฒันธรรม (Heritage Village) 
ชมนิทรรศการทีสะทอ้นภาพชีวติชาวเมือง ในยุคก่อนการขดุคน้พบนาํมนั การ
กาํเนิดของซุก (Souk) หรือตลาดอาหรับทีมีสีสนัเฉพาะตวั วฒันธรรมการเขา้
สุเหร่า รวมถึงการใชชี้วติแบบชาวเบดูอิน   

 

 
 

.  น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Royal Orchid Chinese  
 เขา้เช็คอิน ณ เอมิเรสต ์ พาเลซ นิตยสารฟอร์บส์ไดค้ดัเลือกใหเ้ป็น  ใน  

โรงแรมหรูทีมีเอกลกัษณ์โดดเด่นมากทีสุดในโลก” (The World’s Most 
Unique Luxury Hotels) โดยคดัเลอืกจากโรงแรมทีหรูหรา ราคาแพง ทาํเลโดด
เด่น และตกแต่งอย่างปราณีตสวยงาม มีจุดเด่นทีน่าประทบัใจ ใชง้บประมาณ
ในการก่อสร้างสูงถึง .  พนัลา้น £ (ประมาณ .  แสนลา้นบาท) 

 
16.00 น. นาํท่านเขา้สู่เฟอร์รารี เวลิด ์สวนสนุกในร่มใหญ่ทีสุดในโลก เจา้ของฉายา “มา้

ลาํพอง” ทีมยกัษใ์หญ่ในวงการรถสูตรหนึง ตงัอยู่บนเกาะยาสทีสร้างขึนใหม่
จากการถมทะเล สวนสนุกแห่งนีสร้างขึนเพือบ่งบอกความเป็นเลศิทงัในดา้น
ผลงาน และนวตักรรมดา้นเทคนิค นบัตงัแต่ประตูทางเขา้สู่ดา้นใน เนน้โลโก้
เฟอร์รารีทงัหมดเพือแฟนกีฬาโดยเฉพาะ หมดงบประมาณในการก่อสร้างถึง 

.  พนัลา้นปอนด ์(ราว .  แสนลา้นบาท) เครืองเล่นกวา่  ชนิด และไฮไลต์
ทีสุดคือ รถไฟเหาะตีลงักา “เอฟ-วนั ธีม ฟอร์มูลา รอสซา” ซึงเตรียมสร้างสถิติ
เร็วทีสุดในโลกดว้ยช่วงความเร็วสูงสุดที  กิโลเมตรต่อชวัโมง ไห้
ความรู้สึกเหมือนจริงในขณะทีคุณนงัอยู่หลงัพวงมาลยัรถฟอร์มูลาวนั 

 

.  น. รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร La Vendome  
โรงแรมเอมิเรสต ์พาเลซ  พกัโรงแรม EMIRATES PALACE HOTEL 7* 

Local 
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วันที 3 อาบูดาบี - ดูไบ - ซาฟารีทะเลทราย - BBQ ดินเนอร์ - โชว์ระบําหน้าท้อง อาทิตย์ 
.  น. รับประทานอาหารเชา้ทีหอ้งอาหารของโรงแรม Buffet 

 อิสระใหท่้านพกัผ่อนตามอธัยาศยั เดินเทียวชมอาณาบริเวณ หรือ ถ่ายรูปมุม
สวยๆ 

 

.  น. เช็คเอา๊ท ์แลว้ออกเดินทางกลบัสู่ดูไบ  

.  น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Silk Route Chinese 

.  น. เขา้เช็คอิน ณ โรงแรม Park Regis Kris Kin แลว้อสิระตามอธัยาศยั  

.  น. รถ  WD นาํท่านสนุกกบักิจกรรมอนัดบั  ทีมาดูไบแลว้ตอ้งไม่พลาด คือการ
ผจญภยัไปในทะเลทราย สนุกและตืนเตน้พร้อมกบัสัมผสักบัประสบการณ์อนั
แปลกใหม่ทีมีอยู่เพียงไม่กีแห่งในโลก กบัการนงัรถตะลุยไปบนดูน (เนิน
ทราย) ทีมีทงัสูงและตาํสลบักนัไป พร้อมชมพระอาทิตยล์บัขอบฟ้ากลางทุ่ง
ทะเลทรายอนัเวงิวา้ง รถจอดส่งคณะทีแคมป์เบดูอนิ ชาวพืนเมืองดงัเดิมที
เร่ร่อนไปในทอ้งทะเลทราย กระโจมแบบอาหรับทีสร้างขึนจากปาลม์ และ
ตกแต่งดว้ยพรมแบบเปอร์เซียและทีนงัอนัแสนสบาย ตอ้นรับท่านดว้ยชา
พืนเมืองและอิทผาลมั สนุก สนานกบัการขีอูฐ ทดลองเพนทเ์ฮนน่า (การเพนท์
ลวดลายบนผิวหนงัคลา้ยรอยสัก)  

 

 

19.00 น. รับประทานอาหารคาํแบบ BBQ ปิงย่างมีทงัเนือแกะ, ไก่, ปลา ใหท่้านเลือก
ทานจนอิม พร้อมการแสดงระบาํหนา้ทอ้ง หรือ Belly Dance ท่ามกลาง
บรรยากาศอาหรับราตรี 

 

.  น. กลบัถึงโรงแรมทีพกั เชิญท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั  
 พกัโรงแรม PARK REGIS KRIS KIN HOTEL * หรือเทียบเท่าในระดบั

เดียวกนั 
 

 

วันที 4 พิพิธภัณฑ์ดูไบ - ตลาดเครืองเทศ - ตลาดทองคํา - ช้อปปิงดูไบมอลล์ จันทร์ 
.  น. รับประทานอาหารเชา้ทีหอ้งอาหารของโรงแรม Buffet 
.  น. นาํท่านเทียวชมเมืองดูไบทีมีครีก (Creek) ลาํนาํใหญ่ทีแบ่งดูไบออกเป็น  ฝั ง

ไดแ้ก่ เดียร่า และเบอร์ ดูไบ ครีกเป็นดงัสายเลือดใหญ่ทีหลอ่เลยีงทุกชีวติใน
ดูไบ เขา้ชมพิพิธภณัฑดู์ไบ ทีทีเราจะแกะรอยอดีตของผูค้นทีอยู่อาศยักนัมา
หลายชวัอายุคน ส่วนกลางแจง้แสดงบา้นจาํลองของชาวอาหรับ บ่อนาํตรงลาน
กวา้ง วนิดท์าวเวอร์ หล่องลมทีช่วยระบายความร้อนภายในบา้น ดา้นในเป็น
ภาพวาด และภาพถา่ยในยุคทีดูไบเจริญรุ่งเรืองทีสุดในช่วงปี -  
ดา้นล่างหรือชนัใตดิ้นจะกวา้งใหญแ่ละลึกลบัซบัซอ้นมาก มีทงัภาพวาดสีนาํ
ของดูไบในอดีต การจดัหุ่นนิงแสดงวถิชีีวติของคนพืนเมือง มีการจาํลอง
บรรยากาศใตท้ะเลโดยใชแ้สงสีจาํลอง ทาํใหเ้ห็นภาพของชาวดูไบในอดีต   
แลว้พาท่านลงเรือขา้มฝากทีเรียกวา่อบัรา (Abra) ขา้มลาํนาํครีกสู่ฝังเดียร่า ที
รวมตลาดการคา้ไวใ้นย่านนี อาทิ ตลาดปลา, ตลาดเครืองเทศ (Spicy Souk), 
ตลาดทองคาํ (Gold Souk) เป็นตลาดทองทีใหญ่ทีสุดในแถบตะวนัออกกลาง
และในโลกอีกดว้ย ทองคาํรูปพรรณต่างๆ ทีทาํจากทอง K, 24K ลว้นเป็น
งานฝีมือประดบัเพิมเติมดว้ยจิวเวอรีหลากหลาย ลว้นเป็นเครืองประดบัทีมี
ราคาใหท่้านไดเ้ลอืกซือหา 

 
 

 

บ่าย อิสระให้ท่านช้อปปิง @ Dubai Mall ช้อปปิงมอลล์ทีใหญ่ทีสุดในโลก บน
พืนทีกว่า , ,  ตร.ม. มูลค่าการก่อสร้าง  แสนลา้นบาท ทีตอบโจทย์
นกัชอ้ปไดดี้ทีสุด แหล่งรวมแฟชนัชนันาํจากมหานครนิวยอร์ค ปารีส มิลาน 

 



 

 

                            4 

ลอนดอน ร้าน  แบรนดเ์นมชือดงัอาทิ Hermes, Louise Vuitton, Chanel และ 
 
อืนๆอีกมากมายในราคาทีถูกกวา่ภูมิภาคเอเซีย หรือจะเดินในห้างสรรพสินคา้
ชนันาํอาทิ Galeries Lafayette, Debenhams, Bloomingdale's, Waitrose, Marks 
& Spencer, Zara, H&M รวมไปทงันกัชิมสามารถซือหาขนมอร่อยจากทวัโลก
อาทิ  La Cure Gourmande, Ladurée, Caramel Garrett Popcorn ไม่ใช่เพราะ
ดูไบเป็นเมืองปลอดภาษี แต่ทีนีคือแหล่งรวมสินคา้อนัทนัสมยั นอกจากนียงัให้
ท่านไดผ้่อนคลายกบัการชมดูไบ อะควอเรียม (ไม่รวมค่าเขา้ชม) ชมโลกใต้
ทะเลกบัสัตวน์าํนานาชนิดผา่นผนงัอะคริลิกทีใหญ่ทีสุดในโลก (The Guinness 
World Records) หรือชมนาํพุดนตรีทีจดัแสดงทุกๆ  นาทีตงัแต่ .  น.เป็น
ตน้ไป ทีบริเวณทะเลสาบ Burj Khalifa นาํพุพุ่งสูงถึง  เมตร หรือประมาณ
ตึก  ชนั ร่ายรําไปตามจงัหวะเสียงดนตรี โดยมีตึก Burj Khalifa ซึงเป็นตึกสูง
ทีสุดในโลกมีความสูงถึง 828 เมตร 16 ชนั เปิดให้บริการตงัแต่เวลา . -

.  น. 

 

 

.  น. รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร Sea World (เมนูอาหารทะเลแบบไทย) Thai 
 พกัโรงแรม PARK REGIS KRIS KIN HOTEL * หรือเทียบเท่าในระดบั

เดียวกนั 
 

 

วันที 5 เบิร์จ อัล อาหรับ - เดอะปาล์ม - แอตแลนติส - มอลล์ออฟเอมิเรสต์ - กรุงเทพฯ อังคาร 
.  น. รับประทานอาหารเชา้ทีหอ้งอาหารของโรงแรม Buffet 
.  น. นาํท่านเทียวชมย่านหรูหราของดูไบ ชายหาดจูไมร่าห์ทีทอดตวัยาวตลอดแนว

ชายฝัง เป็นทีตงัของเบิร์จ อลั อาหรับ โรงแรมทีสูงเป็นอนัดบัที  ของโลก 
สถาปนิก Tom Wright of Atkins ออกแบบโดยไดแ้รงบนัดาลใจมาจากเรือ
โบราณของชาวอาหรับทีเรียกกนัวา่ Dhow กางใบเพือรับลมแล่นออกทะเล
กวา้ง โดยสถาปนิกตอ้งการใหเ้ป็นแลนดม์าร์กทีสาํคญัของดูไบ เปรียบเทียบได้
กบั โรงละครโอเปร่าของซิดนีย,์ หอนาฬิกาบิกเบนของลอนดอน และหอไอ
เฟลของปารีส โรงแรมแห่งนีเป็น  ใน  ของโรงแรมในเครือจูไมร่าห์ และ
เป็นโรงแรมทีหรูหราราคาแพงทีสุดในดูไบ ไดรั้บการยกย่องใหเ้ป็นโรงแรม
ระดบั  ดาว แลว้พาท่านเดินชมตลาดในร่มมาดินาท (Madinat) ทีน่าเดินทีสุด
ในดูไบ จาํลองบรรยากาศของเวนิสมาไวที้นี รวงทีขายขา้วของเครืองใชแ้บบ
อาหรับสวยหรู หรือนงัชิลลจิ์บกาแฟ ชมววิทิวทศัน์เวนิสแห่งอาหรับ แลว้พา
ท่านเขา้สู่เดอะปาลม์ โครงการทียิงใหญแ่ละสร้างความฮือฮาใหก้บัคนทงัโลก 
เป็นการถมทะเลเพือเนรมิตแผ่นดินใหม่ ตามดาํริของท่านเชคทีเปิดให้
ชาวต่างชาติเขา้ไปเป็นเจา้ของทีดิน และทีอยูอ่าศยั อภิมหาโปรเจคแห่งนีเป็น
โครงการพฒันาทีอยูอ่าศยั ชอ้ปปิงมอลล ์โรงหนงั โรงแรม และรีสอร์ต โดยมี
รถไฟฟ้าวงิรับ-ส่งผูโ้ดยสารเชือมกบัแผ่นดินใหญ่ ดา้นปลายสุดของเดอะปาลม์
คือ โรงแรมแอตแลนติส ทีถูกกล่าวขวญัถงึวา่เป็นโรงแรมทีหรูหราอลงัการ มี
ชายหาดส่วนตวั เฉกเช่นเทพีแห่งเดอะปาลม์กนัเลยทีเดียว 

 
 

 
 

 
.  น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Kaleidoscope ในโรงแรมแอตแลนตีส Local 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่หา้งสรรพสินคา้ Mall of Emirate หา้งขนาดยกัษ ์ ทีประกอบ
ไปดว้ยแหลง่บนัเทิงต่างๆนานา และชอ้ปปิงคอมเพลก็ซ์ขนาดใหญ่ มีสินคา้
มากมายใหท่้านไดเ้ลือกซือ ร้านคา้แฟชนัหลากสไตลม์ากกวา่  ร้าน แบรนด์
ดงัจากทวัโลก นอกจากนียงัมีหา้งสรรพสินคา้ชือดงั Harvey Nichols, 
Debenhams, Landmark และ Carrefour hypermarket และทีโดดเด่นยงิไปกวา่  
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นนั Indoor Ski Resort บนพืนทีกวา่ 22,500 ตร.ม. ลานสกีหิมะขนาดใหญแ่ห่ง
แรกทีสร้างขึนบนทะเลทราย ปกคลุมพืนทีดว้ยหิมะจริงทีถูกสร้างขึนและ
สามารถใหบ้ริการไดต้ลอดทงัปี ท่ามกลางอุณหภูมิ - º to - º (บตัรเขา้ชม
สถานทีไม่รวมอยู่ในค่าทวัร์) 

17.30 น. รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารไทย Blue Elephant Thai 
18.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบิน เพือเตรียมเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ  

.  น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เทียวบินที TG518 
 

 

วันที 6 ดูไบ - เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ พุธ 
06.40 น. คณะเดินทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

(หมายเหตุ  โปรแกรมดงักลา่วขา้งตน้ เป็นการนาํเสนอโปรแกรมท่องเทียว ซึงอาจมีการเปลยีนแปลงเนืองจากการจดัโปรแกรม
ของแต่ละวนัเดินทางจะไม่เหมือนกนั โปรแกรมท่องเทียวทีสมบูรณ์ครบถว้นจะส่งใหท่้าน  วนัก่อนการเดินทางเท่านนั) 

กําหนดการเดินทาง 

16-21 ต.ค.  -  ต.ค.   ต.ค.-  พ.ย.  -  พ.ย.  
-  ธ.ค.  - 6 ธ.ค.  -  ม.ค.   ม.ค.-  ก.พ.  

-  ก.พ.  -  ก.พ.   ก.พ.-  มี.ค.  -  มี.ค.  
-  มี.ค.  -  มี.ค.  -  มี.ค.   

 ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ (หอ้งละ  ท่าน) ท่านละ   
 เดก็อายุ -  ปี พกัรวมกบัผูใ้หญ่  ท่านหรือ  ท่านมีเตียง ท่านละ  
 เดก็อายุ -  ปี พกัรวมกบัผูใ้หญ่  ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ 
 ในกรณีทีท่านเดินทางคนเดียว หอ้งพกัเดียวเพิมท่านละ 
 ไม่ใชต้วัเครืองบิน (BKK-DBX-BKK)  ผูใ้หญ่หกัใบละ 
 ไม่ใชต้วัเครืองบิน (BKK-DBX-BKK)  เดก็หกัใบละ 

85,000.- 
77,000.- 
68,000.- 
22,500.- 

-23,000.- 
-19,000.- 

ค่าทัวร์รวม : 
  ค่าตวัเครืองบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และส่วนเพิมของนาํมนัเชือเพลงิแลว้ ณ วนัที 2 กรกฎาคม  

 ค่าพาหนะท่องเทียวตามโปรแกรมทีระบุ 
 ค่าเขา้ชมสถานทีท่องเทียวตามระบุไวใ้นรายการ 
 โรงแรมทีพกัตามระบุในรายการ หรือ เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (หอ้งละ 2 ท่าน)  
 ค่าอาหารตามทีระบุในรายการ คดัสรรเมนูและใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถินในแต่ละประเทศ 
 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาดูไบ หากยืนวซ่ีาแลว้ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได ้ 
 ค่าบริการนาํทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์นาํเทียว และคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

1 ท่าน 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งเดินทางวงเงินท่านละ , ,  บาท ของบริษทัเมืองไทยประกนัชีวติ 

-หากมีความประสงคจ์ะเพิมความคุม้ครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความ ล่าชา้ของ
สัมภาระและเทียวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรมต์ามเอกสารแนบทา้ยใบ
จองทวัร์ 

 ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ นาํหนกัไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเลก็อยู่ในความดูแลของท่านเอง
ไม่เกิน 7 กิโลกรัม  

ค่าทัวร์ไม่รวม : 
  ค่าทิปคนขบัรถ  

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม  % และค่าภาษีหกั ณ ทีจ่าย  % 
 ค่าทาํหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเครืองดืมในหอ้งพกั และค่าอาหารทีสั งมาในหอ้งพกัค่าอาหาร

และเครืองดืมทีสั งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากทีทางบริษทัฯจดัให้ ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพิม 
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การจองทัวร์ (How to make your reservation) 
 หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทางกบั World Wide Vacation กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกลบ้า้นหรือทีท่าน

รู้จกัและเชือถือได ้ ซึงจะดูแลท่านดว้ยขนัตอนทีง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพือเป็นการยืนยนัการเดินทาง
ของท่าน กรุณาจองทวัร์และชาํระเงินมดัจาํล่วงหนา้ ,  บาทต่อผูเ้ดินทางหนึงท่าน ภายใน  วนันบัจากวนัที
จอง ซึงเงินมดัจาํดงักล่าวจะเป็นการยนืยนัการจองของท่าน และกรุณาชาํระค่าทวัร์ส่วนทีเหลือล่วงหนา้  วนั
ก่อนการเดินทาง และ  วนัก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรือ HIGH SEASON (เทศกาลปีใหม่, ตรุษจีน, 
ตลอดเดือนเมษายน, พฤษภาคม, และเดือนตุลาคม) หากท่านไม่ชาํระเงินส่วนทีเหลอืตามวนัทีกาํหนด ทางบริษทัฯ
ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงือนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation) 
เนืองจากสถานทีท่องเทียวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอืออํานวยต่อบุคคลดังต่อไปนี 
 ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่รับจองทวัร์สาํหรับลูกคา้ดงัต่อไปนี 

1. เดก็ทีมีอายุในระหวา่งแรกเกิดถึง  ขวบ 
2. ผูสู้งอายุทีมีความจาํเป็นตอ้งใชว้ลีแชร์, ไมเ้ทา้ หรือเครืองมือต่างๆ ในการพยงุตวั 
3. ผูเ้ดินทางทีบ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ 

การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)  
High Season = เทศกาลสงกรานต์ (  เม.ย. -  เม.ย.) / เดือนตุลาคม (  -  ต.ค.) /  
เทศกาลคริสต์มาส และเทศกาลปีใหม่ (  ธ.ค. -  ธ.ค.) 
  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง  วนั  

 HIGH SEASON ยกเลกิก่อนการเดินทาง  วนั 
คืนเงินมดัจาํทงัหมด 
คืนเงินมดัจาํทงัหมด 

  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง  -  วนั  
 HIGH SEASON ยกเลกิก่อนการเดินทาง  -  วนั 

หกัมดัจาํ ,  บาท/ท่าน 
หกัมดัจาํ ,  บาท/ท่าน 

  ยกเลิกก่อนการเดินทาง  -  วนั  
 HIGH SEASON ยกเลกิก่อนการเดินทาง  -  วนั 

หกัมดัจาํ ,  บาท/ท่าน 
หกัมดัจาํ ,  บาท/ท่าน 

  ยกเลิกก่อนการเดินทาง  -  วนัก่อนการเดินทาง  
 HIGH SEASON ยกเลกิก่อนการเดินทาง  -  วนั 

หกั % ของค่าทวัร์ 
หกั % ของค่าทวัร์ 

  ยกเลิกก่อนการเดินทาง  วนั หรือ NO SHOW 
 HIGH SEASON ยกเลกิก่อนการเดินทาง 14 วนั หรือ NO SHOW 

หกั % ของค่าทวัร์ 
หกั %  ของค่าทวัร์ 

  ในกรณีทีวนัเดินทางดงักล่าวเป็นตวัเงือนไข NON-REFUND หกั % ของค่าทวัร์ 
  กรณีแจง้ยกเลิกหลงัจากที ปิดกรุ๊ป เรียบร้อยแลว้ คิดค่าเสียหายตามจริง 
  หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงือนไขใด เงือนไขหนึง แต่ท่านสามารถหา

ผูเ้ดินทางมาแทนได ้ โดยสามารถยืนขอวซ่ีาไดท้นัตามกาํหนดเวลา ทาง
บริษทัฯ จะคิดค่าใชจ่้ายเพิมคือค่าวซ่ีา และค่าเปลยีนชือตวัเท่านนั และตอ้ง
ไม่อยู่ในเงือนไขของตวัที NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

 

  หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเนืองมาจากบุคคลใดบุคคลหนึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาอนุมติัวี
ซ่า ไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทูต  ซึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลกิพร้อม
กนัทงัหมด ใหถ้ือเป็นการยกเลิกตามเงือนไขของวนัเวลาทียกเลิกดงักลา่วขา้งตน้ ในกรณีทีท่านไม่แน่ใจวา่จะ
ไดรั้บการพิจารณาอนุมติัวซ่ีาจากทางสถานทูต ทางบริษทัขอแนะนาํใหท่้านยืนขอวซ่ีาแบบเดียว ซึงจะรู้ผลเร็ว
กวา่การยืนขอวซ่ีาแบบกรุ๊ป 

 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลกิการเดินทางในกรณีทีมีผูเ้ดินทาง ตาํกวา่  ท่าน โดยทีจะแจง้ใหผู้ ้
เดินทางทราบล่วงหนา้ก่อน  วนั และขอสงวนสิทธิในการเปลยีนแปลงการท่องเทียว รวมทงัไม่สามารถ
รับผิดชอบจากกรณีทีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวสิยัดงันี การล่าชา้ของสายการบิน, การนดัหยุดงาน, ภยัธรรมชาติ, การ
ก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ ทงันีจะคาํนึงถงึผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไวใ้หไ้ดม้ากทีสุด 
และทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายทีเกิดขึน หากท่านถกูปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเนืองจากการกระทาํที
ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ทีท่านชาํระมาแลว้ 
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การขอเปลียนแปลงวันเดนิทาง (Revision Fees) 
 หากท่านประสงคจ์ะขอเปลยีนแปลงวนัเดินทาง สามารถทาํไดล้่วงหนา้ก่อนการเดินทางจริง 45 วนั โดยไม่เสีย

ค่าใชจ่้าย และ 60 วนัก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรือ HIGH SEASON = เทศกาลสงกรานต ์ (  เม.ย. -  
เม.ย.) / เดือนตุลาคม (  -  ต.ค. / เทศกาลคริสตม์าส และเทศกาลปีใหม่ (  ธ.ค. -  ธ.ค.) 

ตัวเครืองบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเลือนวนัเดินทางกลบั ท่าน

จะตอ้งชาํระค่าใชจ่้ายส่วนต่างทีสายการบินเรียกเก็บ และการจดัทีนงัของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้
กาํหนด ซึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัฯ ได้
ดาํเนินการออกตวัเครืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านนั และหากท่าน
ไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ทีฯ เพือยืนยนัในกรณีทีตวัเครืองบินสามารถทาํ 
REFUND ไดห้รือไม่ก่อนทีท่านจะชาํระเงินค่าทวัร์ส่วนทีเหลอื 

การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim) 
 การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตวักรุ๊ป สามารถสะสมไมลก์บัเครือ Star Alliance ได ้ 50%, 

ออสเตรียนแอร์ไลน์ 100 %, ส่วนสายการบิน ฟินแอร์, ลุฟฮนัซ่า, สแกนดิเนเวยีนแอร์ไลน์, สิงคโปร์แอร์ไลน์  
ขึนอยูก่บัเงือนไขการสะสมไมลข์องสายการบินนนั ๆ ซึงการเปลยีนแปลงเงือนไขบางส่วนหรือทงัหมดเป็นสิทธิ
ของสายการบินเท่านนั 

ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมนํามันเชือเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราทีทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วนัที  กรกฎาคม  การเปลียนแปลงของสายการบินใน

ภายหลงั ถอืเป็นค่าทวัร์ส่วนเพิมทีทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัทีออกตัว 
โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation) 
  หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีทีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ  ท่าน /  

เตียง (Triple Room) ขึนอยู่กบัขอ้จาํกดัของหอ้งพกั และการวางรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึงมกัมี
ความแตกต่างกนั ซึงอาจจะทาํใหท่้านไม่ไดห้อ้งติดกนัตามทีตอ้งการ 

 ในกรณีทีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน -  เท่าตวั บริษทัฯ ขอสงวน
สิทธิ ในการปรับเปลียน หรือยา้ยเมืองเพือใหเ้กิดความเหมาะสม 

 โรงแรมทีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเป็นหอ้งเดียวอาจเป็นหอ้งทีมีขนาดกะทดัรัด และไม่มีอ่าง
อาบนาํ ซึงขึนอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนนั ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย 
หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญ่กวา่ ท่านสามารถจ่ายเพิมเป็นหอ้งแบบ DOUBLE SINGLE 
USE เป็นค่าใชจ่้ายเพิมเติมได ้

สถานทีเข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
  การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการกาํหนดโปรแกรมตลอดทงัปี หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกบัวนัทีสถานทีเขา้ชม

นนั ๆ ปิดทาํการ หรือ ปิดโดยมิไดแ้จง้ล่วงหนา้ หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวนัทีคณะจะเขา้
ชมไม่สามารถจองผา่นระบบดงักล่าวได ้ ทางบริษทัฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามทีระบุไวใ้นเอกสารของ
สถานทีนนั ๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพือใหท่้านไดเ้ขา้ชมสถานทีดงักล่าวได ้ แต่หากมีการล่าชา้ หรือเหตุหนึง
เหตุใดในระหวา่งการเดินทาง เป็นผลทาํใหท่้านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีดงักล่าวได ้ ทางบริษทัฯจะไม่มีการ
คืนเงินใดใหแ้ก่ท่าน เนืองจากไดช้าํระ Reservation Fee ไปแลว้ กรุณาสอบถามรายละเอยีดสถานทีเขา้ชมจาก
เจา้หนา้ทีในช่วงวนัเดินทางของท่านก่อนชาํระเงิน 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter) 
  ค่าทวัร์ไดร้วมค่าขนสัมภาระสําหรับเขา้และออกจากโรงแรม ท่านละ  ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋า

เพิมเติม ท่านจะถูกเรียกเก็บโดยผูใ้หบ้ริการในแต่ละโรงแรม  
 สําหรับนาํหนกัของสัมภาระทีทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครืองบิน คือ  กิโลกรัม (สําหรับ

ผูโ้ดยสารชนัประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางนาํหนกัเพิมเป็นสิทธิของสายการบินที
ท่านไม่อาจปฏิเสธได ้

 สําหรับกระเป๋าสัมภาระทีทางสายการบินอนุญาตใหน้าํขึนเครืองได ้ ตอ้งมีนาํหนกัไม่เกิน  กิโลกรัม และมี
ความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน  เซนติเมตร หรือ  เซนติเมตร ( .   นิว) x  เซนติเมตร ( .  นิว) x  
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เซนติเมตร (  นิว) 
 ในบางรายการทวัร์ ทีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นาํหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้าํกวา่

มาตรฐานได ้ ทงันีขึนอยู่กบัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับภาระความ
รับผิดชอบค่าใชจ่้ายในนาํหนกัส่วนทีเกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระทีมีลอ้เลอืนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึนบนพาหนะการ
เดินทาง 

 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสาร 
การสูบบุหรี (Smoking Area) 
 ในประเทศ มีการรณรงคเ์รืองการงดสูบบุหรี บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่าง ๆ จะมีขอ้กาํหนดทีชดัเจนใน

เรืองการสูบบุหรี และมีสถานทีโดยเฉพาะสําหรับผูสู้บบุหรี ทงันีเนืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม 
การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) 
 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ทีตอ้งไดรั้บการดูแลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair), เดก็, และผูสู้งอายุ มีโรคประจาํตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเทียวในระยะเวลาเกินกวา่  -  ชวัโมง
ติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนืองจากการเดินทางเป็นหมู่
คณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจาํเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทงัหมด 

เอกสารในการยืนวซ่ีาของประเทศดูไบใช้เวลาพิจารณาวซ่ีา  วันทําการ 
 สําเนาพาสปอร์ตทียงัไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ตาํกวา่  เดือนก่อนวนัหมดอายุ  
 หลงัจากวซ่ีาไดรั้บการอนุมติัแลว้ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าธรรมเนียมวซ่ีา  US$ คืนในทุกกรณี 

หลังจากการจองทัวร์และชําระเงินมัดจําแล้ว ทางบริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง 
และเงือนไขทีบริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 


