
            
  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

วันแรกของการเดินทาง...    เริ่มต้นการเดินทางสู่ความล้้าสมัยแห่งเอเชีย ลีลาวดี ฮอลิเดย์ ขอน้าท่านเดินทาง โดยสายการบินไทย 
    ด้วยความมั่นใจ ในความอบอุ่นที่พร้อมดูแลทุกท่าน 
14.00 น.      เรียนเชิญท่าน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ( หรือเจ้าหน้าที่รับท่านเพื่อมาส่งที่สนามบิน ) บริเวณชั้น 4 ประตูทางเข้า 2 
               เคานเ์ตอร ์D  เพื่อพบกับการต้อนรับ และ การดูแล ในทุกด้านของพนักงานขายจากทาง ลีลาวดี ฮอลิเดย ์รวมถึงส่งท่านเข้าสู ่
               การเดินทางอย่างมีความสุข 
 

LE  LEELA PREMIUM DUBAI  
ดินแดนแห่งความรุ่งเรือง ค้นหาความแตกต่าง ที่สุดของที่สุด 
 เริ่มต้นปี 2558 ด้วยของขวัญแห่งชีวิต ร่วมนับถอยหลังไปพร้อมกันเรา 
ออกเดินทางวันที่    29 ธันวาคม 2557 –  3 มกราคม 2558 

16.20 น ออกเดินทางสู่นครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์โดยสายการบินเอมิเรสต์แอร์ไลนส ์เที่ยวบิน TG 517 

                ( ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง ) 
20.30 น เดินทางถึงสนามบิน ดูไบ พร้อมรับการบริการจากลีลาวดีที่ดูดีเหนือระดับ บางสิ่งที่แตกต่างท่านจะสัมผัสได้ถึงการบริการของ

ทีมงานที่เหนือความคาดหมาย จากนั้นน้าท่านรับสัมภาระและขึ้นรถบัสเพื่อเข้าสู่ที่พัก 

การพักผ่อน....อย่างมีลีลา ..... 
  “JW Marriott Marquis Dubai” 
โรงแรมที่เราเลือกใช้นั้น ต้องอยู่ในมาตรฐานระดับคุณภาพสะอาดและการบริการชั้นเยี่ยม 
ไม่เพียงแค่โรงแรมที่เราคัดสรรมาให้ท่านอย่างดี  แต่ที่นี่ยังเห็นวิวตึกที่สูงที่สุดในโลกอย่าง 
 เบิร์จคาลิฟา 
 **โรงแรมที่พักอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ โดยค านึงถึงลูกค้าและมาตารฐานเป็นหลัก และจะแจ้งให้
ลูกค้าทุกท่านทราบทันที** 
 



การเอาใจใส่.... อย่างมีลีลา 
  แน่นอนว่าการดูแลของเราต้องดูแลให้เป็นที่สุดของที่สุด 

มื้อกลางวันท่านจะได้พบกับม้ือที่ท่านจะได้รับ 
ทั้งรสชาติและบรรยากาศที่น่าหลงใหลอย่างที่สุด 

  “ห้องอาหาร บุฟเฟต์สุดหรู ของวังเอมิเรตส”์ 

เก็บทุกความทรงจ า.... อย่างมีลีลา 
 หลังจากทุกท่านได้แปลงโฉมเป็นเจ้าชายเจ้าหญิงกันแล้ว ท่านจะได้ไปรับประทานอาหารค่ าแบบหรู ณ โรงแรม 7 ดาว ท่ามกลาง
ทะเลในรูปแบบที่ไม่เหมือนใครด้วยรถ “ลีมูซีนสุดหรู” ท่ีสุดของโปรแกรมที่อยากให้ท่านได้เก็บเป็นความทรงจ าครั้งหนึ่ง ท่ีเคยได้มา
สัมผัสพบกับภัตตาคาร กลางทะเลท่ีโด่งดังระดับ 7 ดาว  
ให้ท่านได้เลือกอาหารนานาชาติ อย่างเพลิดเพลิน  “Zun Sui Burj Al Arab ” 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เช้าวันที่สอง ... รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารที่พัก หลังจากนั้นน าท่าน เดินทางไปยังโปรแกรมใหม่ของวันน้ี วันนี้ขอน าเสนอ
โปรแกรมไฮไลท์ คือ อาบูดาบี ้( Abu Dhabi) ชื่อที่คุณอาจคุ้นหูคุ้นตากันพอสมควร มหานครที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองหลวงของ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
( United Arab Emirates or Dawlat al Imarat al Arabiyya alMuttahidah ) หรือ ยูเออี อาบูดาบี นับว่าเป็นรัฐที่ได้รับสมญานามว่า เป็น 
Garden of Gulf ด้วยความเขียวขจีของตัวเมืองที่ทันสมัย และได้รับการย่องว่าเป็นสวรรค์แห่งทะเลทรายอีกด้วย และแน่นอนหากไปเมืองนี้แล้ว 
จุดส าคัญที่เราจะได้ไปสัมผัสอย่างใกล้ชิดนั่นคือ แกรนมอส (Grand Mosque) นอกจากแกรนด์ มอสค์ จะเป็นเสมือนสัญลักษณ์ส าคัญของกรุง
อาบูดาบี เมืองหลวงของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แล้ว ยังถือว่าเป็นมัสยิดที่สวยที่สุดและใหญ่ที่สุดในโลก ท่านชีค ซาเยด บิน สุลต่าน อัล นาฮัน 
ประธานาธิบดีคนแรก หรือผู้รวบรวม 7 เมืองมาสู่การเป็นสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เมื่อปี 1971 หรือ 39 ปีที่แล้ว ด าริในการก่อสร้างมัสยิดแห่งนี้
ราวๆ ปี 1980 แต่ก็เป็นช่วงของการออกแบบ และสุดท้ายร่วมลงมือสร้างในช่วงปี 1990 ซึ่งนับว่าเป็นมัสยิดที่ยังใหม่ หากแต่ย่ิงใหญ่และสวยงาม 
โอ๊ะๆ ก่อนเข้าผู้หญิงจะต้องมีชุดคลุมสีด า (หรือชุดอาบาย่า)ทางเจ้าหน้าที่จะเตรียมชุดให้ท่านหลังจากลงรถบัส และที่นี่จะเคร่งครัดเรื่องการถ่ายรูป
เป็นพิเศษ จะมีเจ้าหน้าที่คอยมองระหว่างที่เราถ่ายรูป 
 

และอีกสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของดูไบที่ไม่เหมือนใคร นั่นก็คือ เฟอร์รารี่ เวิลด์ สวนสนุกในร่มของดูไบที่มีขนาด
ใหญ่ที่สุดในโลก  โดยที่สวนสนุกเฟอร์รารี่ เวิลด์นี้ ถือตั้งฉายาว่า “ม้าล าพอง”ทีมยักษ์ใหญ่ในวงการรถสูตรหนึ่ง 
และเฟอร์รารี่เวิลด์นี้ตั้งอยู่บนเกาะยาส สร้างขึ้นใหม่จากการถมทะเลในดูไบ ซ่ึงส่วนสนุกแห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อจุด
บ่งบอกความเป็นเลิศ ทั้งทางด้านผลงาน และนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่สามารถเกิดขึ้นได้ทางเทคนิคนับตั้งแต่ทางเข้าประตู
สู่ด้านใน  เฟอร์รารี่ เวิลด์กลับถูกสร่างด้วยโลโก้เฟอร์รารี่ทั้งหมด มีเครื่องเล่นกว่า 20 ชนิด และที่เป็นไฮไลท์สุด ๆ 
จนสามารถเรียกนักท่องเที่ยวได้เป็นจ านวนมาก คือ รถไฟเหาะตีลังกา ที่ชื่อ “เอฟ วัน ธีม ฟอร์มูลา รอสซา”ที่รอ
วันเตรียมสร้างสถิติโลกด้วยความเร็วที่สุดในโลก 240 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองหลัง 
    ....จากนั้นเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พักเพื่อให้ท่านเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่ดินเนอร์มื้อค่ าสุดแสน 

จะโรแมนติก ระหว่างที่ท่านแต่งตัวรถลีมูซีนจะมาคอยท่านที่ล๊อบบี้ของทางโรงแรม 

 



 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เช้าวันที่สาม... เสียงเรียกปลุกจากนาฬิกาต้องท าให้เราตื่นเพื่อเตรียมพร้อมกับวันที่สามของการเดินทาง จากนั้นก็ให้ท่านได้
ลงไปทานอาหารเช้า เพื่อเติมพลังให้กับส่วนที่เสียไปจากเมื่อคืนที่ตั้งหน้าตั้งตารอดูการจุดพลุอย่างเพลิดเพลิน แต่ก็คงยังไม่
ตื่นเต้นมากเท่ากับโปรแกรมของวันนี้ที่เราจะได้ไปนั่งรถโฟวิลลุยทะเลทราย แต่ก่อนอื่นท่านจะได้อุ่นเครื่องก่อนการผจญภัยไปกับ
การได้ใช้กล้องที่ท่านเตรียมมา ร่วมกดชัตเตอร์ไปกับมุมที่เรียกว่ามุมยอดฮิตของดูไบ  ใช่แล้ว นั่นคือมุม ชายหาดจูไมร่า 
(Jumeirah beach )นั่นเอง หลังจากถ่ายภาพกันเป็นที่น่าพอใจแล้วนั้น ก็ถึงเวลาไปส ารวจแหล่งช้อปปิ้งของดูไบหรือที่เรียกว่า 
มาดิแนชซุค ( Madinat souk) ศูนย์การค้าแห่งใหม่รูปทรง  อาหรับโบราณ  ภายในตกแต่งสวยงามแบบอาหรับ  และมีร้านค้า  
ทันสมัยมากมายให้ท่านจับจ่ายซ้ือของ แต่อยากบอกว่าที่นี่นอกจากจะได้เดินชมสินค้าแล้วเรายังได้ชมการตกแต่งภายใน  
มอลแห่งนี้ด้วย  

 

การพักผ่อน....อย่างมีลีลา ..... 
  “JW Marriott Marquis Dubai” 
     โรงแรมสูงที่สุดในโลกที่เราเลือกใช้นั้น ต้องอยู่ในมาตรฐานระดับคุณภาพสะอาดและการ
บริการชั้นเยี่ยม 
    ไม่เพียงแค่โรงแรมที่เราคัดสรรมาให้ท่านอย่างดี  แต่ที่นี่ยังเห็นวิวตึกที่สูงที่สุดในโลกอย่าง 
เบิร์จ คาลิฟา 
 **โรงแรมที่พักอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ โดยค านึงถึงลูกค้าและมาตารฐานเป็นหลัก และจะแจ้งให้
ลูกค้าทุกท่านทราบทันที** 
 



การเอาใจใส่.... ในแบบเฉพาะตัว   
มื้อค่ ามื้อนี้ท่านจะได้ลองทานอาหารไทยในต่างแดนที่มีกุ๊ก ที่ได้การการันตีมาจากคนไทยหลายๆท่าน ณ โรงแรม 5 ดาว หรูหรา 
หากท่านได้ลองชิมร้านนี้แล้วมั่นใจได้ว่าท่านจะพูดได้ค าเดียวว่าอาหารไทย “บินมาถึงดูไบเลยเชียวรึ ? 
      “Sea World Thai Food Asiana Hotel ” 
หลังจากทานมื้อกลางวันกันอิ่มแล้ว น าท่านกลับที่พัก เพื่อเปลี่ยนเครื่องแต่งกายให้เหมาะกับทะเลทราย 

 

พบกับกิจกรรม.. Dune !!ท่านสามารถร่วม กิจกรรม ภายใน Camp อาท ิ 
 - Henna Tattoo.. (ทดลองศิลปะการเพนท์ลวดลายบน มื้อ, ไหล่ ในแบบฉบับชาวอาหรับ) 
 - Shi Sha.. (เครื่องสูบบารากู ่แบบฉบับของชาวอาหรับ กลิ่นผลไม)้ 
 - Gala baya .. ให้ท่านแต่งกายพ้ืนเมืองแบบชาวอาหรับ ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก    
 - เลิศรสไปกับการ ชิมชาอาหรับ, อินผาลัม, ชา, กาแฟ, น้ าอัดลม, น้ าดื่มอนามัย (ไม่รวม เครื่องด่ืมแอลกอฮอล ์อาทิเช่น เหล้า, เบียร์, ไวน์ 
ฯล) 

      มื้อค่ า  ดื่มด่ าแบบ Arab Buffet & BBQ กลางทะเลทราย  
(บริการโดยมีไกด์และหัวหน้าทัวร์คอยดูแลตลอดคืน) 
พร้อมรับชมโชว์ ระบ าหน้าท้อง ( Belly Dance ) ชมระบ ากระโปรง..  
ประดับไฟสวยงาม ( Tanora ) 
ระบ าอาหรับ ( Arabian Dance Show ) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ได้เวลาเดินทางสู่ DUNE SAFARI เตรียมตัวขึ้นรถ 4 WD (รถขับเคลื่อน 4 ล้อ) รถ 1 คัน / 6 ท่าน 
(ท่านที่เมารถกรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์ก่อนไปทัวร์ทะเลทราย 30 นาที และโปรดอย่าลืม น าเสื้อแจ็คเก็ตกันลม , แว่นตา และกล้องถ่ายรูป
ไปด้วยทางบริษัท ข้อแนะน า ส าหรับผู้ท่ีเป็นโรคความดัน โรคหัวใจขั้นรุนแรง ให้ปรึกษากับทางบริษัทก่อน ) 
ทัวร์ทะเลทราย ที่สนุกสนานและตื่นเต้นพร้อมกับสัมผัสกับประสบการณ์อันแปลกใหม่กับการนั่งรถตะลุยไปบนดูน  (เนินทราย ) ที่มีท้ัง
สูงและต่ าสลับกันไป พร้อมชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงามและโรแมนติก เมื่อถึงเวลาเราจะน าท่านสัมผัสชีวิตแบบพื้นเมืองอิ่มอร่อย
กับอาหารค่ าแบบบาร์บีคิวในบรรยากาศที่แสนสบาย  
 
 
  

ร่วมนับถอยหลังเข้าสู่ปี 2015 ไปพร้อมกับลีลาวดีให้ความอลังการท่านด้วยวิว การจุดพลุแบบอลังการที่สุดในโลก ณ เมืองดูไบ  
จุดชมของที่นี่ คือ บนดาดฟ้าของโรงแรม จะเห็นได้ชัด ทั่วเมืองที่มีการจุดพลุ ไม่ว่าจะเป็น 

 เบริจ คาลิฟา ตึก เบิรช อัลอาหรับ หรือฝั่ง Festival City  

การพักผ่อน....อย่างมีลีลา ..... 
  “JW Marriott Marquis Dubai” 
โรงแรมที่เราเลือกใช้นั้น ต้องอยู่ในมาตรฐานระดับคุณภาพสะอาดและการบริการชั้นเยี่ยม 
ไม่เพียงแค่โรงแรมที่เราคัดสรรมาให้ท่านอย่างดี  แต่ที่นี่ยังเห็นวิวตึกที่สูงที่สุดในโลกอย่าง เบิร์จ
คาลิฟา 
 **โรงแรมที่พักอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ โดยค านึงถึงลูกค้าและมาตารฐานเป็นหลัก และจะแจ้งให้
ลูกค้าทุกท่านทราบทันที** 
 



การดูแล...ด้วยการเอาใจใส ่
มื้อเท่ียงของวันนี้จะให้ท่านได้ชมบรรยากาศยามบ่ายของดูไบ  
ไปพร้อมๆกับการล่องเรือและทานอาหารกลางแม่น้ าครีก 
บริการท่านด้วยเมนูอาหารพื้นเมืองภายในเรือ 
 “Creek Cruice Resturant ” 
 

 

The Palm Atlantis Resort 
กิจกรรม.. ยามบ่ายของวันนี้คงต้องลองสวนน้ าที่ขึ้นชื่อว่าสวยงามและยิ่งใหญ่ที่ สักครั้งหนึ่งควรมาเล่น พบกับ สไลเดอร์ ท่ีเป็น 

Signature  ของสวนน้ าแห่งนี้ วิธีการเล่นก็เหมือนสไลเดอร์ทั่วไปแต่จะดูน่าเล่นมากขึ้นเมื่อปลายทางของสไลเดอร์นั้นจะมุดลงไปใต้น้ า
แล้วไปโผล่อีกฝั่งนึ่ง ซ่ึงในน้ าที่อุโมงค์สไลเดอร์ผ่านนั้นมีท้ัง 

ปลาฉลาม และปลาสวยงามที่หาดูยากในบ้านเรามากมาย “Atlantis Water World” 
 
 

โครงการเดอะปาล์มไอส์แลนด ์เป็นโครงการที่อลังการ สุดยอดโปรเจคส์ของยูไนเต็ดอาหรับเอมิเรตส ์โดยการถมทะเลให้เป็นเกาะเทียม 
สร้างเป็นรูป ต้นปาล์ม 3 เกาะ บนเกาะมีที่พักโรงแรม รีสอร์ท อพาร์ตเม้น ร้านค้า ภัตตาคาร รวมทั้งส านักงานต่างๆ นับว่าเป็นสิ่ง

มหัศจรรย์อันดับที่ 8 ของโลกให้ท่านได้ชมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะนี้น าท่านสู่โรงแรม The Atlantis The Palm และชมสมบัติล้ าค่าใต้
ท้องทะเลลึกจากซากเรือที่อับปางลง และสิ่งพลาดไม่ได้หากได้เยือนที่นี่แล้ว (แนะน าให้ติดชุดว่ายน้ ามาจากท่ีพัก) และปลดปล่อยความ

สนุกไปกับสวนน้ าแห่งนี ้
 

เราใส่ใจ.... ทุกรายละเอียด 
 มื้อค่ า.. คาดว่าทุกท่านคงเล่นน้ าและเพลิดเพลินกับการเดินชมสวนน้ าจะเป็นที่น่าพอใจแล้วได้เวลาอาหารค่ า มื้อนี้ขอน าเสนอเป็นมื้อ
อาหารแบบ บุฟเฟต์ อินเตอร์ฯ ในรูปแบบ 6 ดาว  มีให้ท่านเลือกทานได้อย่างมากมายและเพลินตา 
ทุกมุมของเมนูจะมีเชฟคอยให้บริการ  

“Suffron Resturant  Atlantis ” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

เช้าวันที่สี่...ร่วมรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมพร้อมกันหลังจากนั้น น้าท่านเข้าสู่ (City Tour) โปรแกรมชมรอบเมืองดูไบเป็นอีก

สิ่งหนึ่งที่เมื่อนักท่องเที่ยวได้เข้ามาแล้วแต่ละประเทศ  ก็จะมีการทัวร์รอบเมือง  ส้าหรับดูไบการชมรอบเมืองก็จะมีหลายๆโปรแกรม  ไม่ว่าจะเป็น  
ล่องเรือ (Abra Creek) ชม2ฝั่งแม่น้้าครีกโดยเรือเล็ก ได้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน การใช้ชีวิตของแม่ค้าพ่อค้า และยังได้เห็นสถาปัตยกรรม
ของเมืองที่ใช้ทรายเป็นหลักในการสร้างบ้าน  สร้างตึกแต่ละหลัง  ยังมีการเดิน ชมตลาดทอง  ตลาดทองของที่นี่เมื่อได้เดินเข้าไปแล้วจะเห็นเป็น
เหมือนเมืองแห่งทองไม่ว่าจะเดินไปทางด้านไหนก็จะเห็นแสงสีทองของแต่ละร้าน  เปล่งรัศมีออร่าออกมา  แต่!ใครที่หวังจะน้าทองที่ดูไบมาขาย
เมืองไทย ขอให้ตรองให้ดีเสียก่อน เนื่องจากทองที่ดูไบเป็นทอง ไม่ถึง 90 เปอร์เซนต ์จะเป็นทองราวๆ 70-80 เปอเซนต์ แต่ทองที่นี่จะมีค่าก้าเหน็ด
แพงกว่าเมืองไทย ส่วนใหญ่ชาวดูไบชอบใส่ทองชอบใส่เพชร หากลองสังเกตดีๆ ชาวดูไบผู้หญิงที่ใส่ชุดด้า หรือเรียกว่าชุด อาบาย่า ภายใต้ชุดนั้น
จะมีทั้งเพชรและทองอยู่เต็มไปหมด เนื่องจากชาวเมืองที่นี่ที่เป็นผู้หญิงนิยมใส่เครื่องประดับให้ร่างกายดูเป็นแสงแวววาว  และโปรแกรมสุดท้ายก็จะ
เป็น พิพิธภัณฑ์  ดูไบ ให้ท่านได้เรียนรู้ประวัติ และ ความเป็นมาของอารยธรรมดูไบซึ่งสมัยก่อนที่อยู่กันตามทะเลทรายได้มีการใช้ชีวิตยังไง และ
กองทัพสมัยก่อนเป็นแบบไหน 

การพักผ่อน....อย่างมีลีลา ....            “JW Marriott Marquis Dubai” 
โรงแรมที่เราเลือกใช้นั้น ต้องอยู่ในมาตรฐานระดับคุณภาพสะอาดและการบริการชั้นเยี่ยม 
ไม่เพียงแค่โรงแรมที่เราคัดสรรมาให้ท่านอย่างดี  แต่ที่นี่ยังเห็นวิวตึกที่สูงที่สุดในโลกอย่าง เบิร์จคาลิฟา 
 **โรงแรมที่พักอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ โดยค านึงถึงลูกค้าและมาตรฐานเป็นหลัก และจะแจ้งให้ลูกค้าทุก
ท่านทราบทันที** 
 



แตกต่าง.... อย่างมีลีลา 
         หลังจากเดนิถ่ายรูปกนัอยา่งสุขสมใจอยากกนัแล้วน้ันม้ือกลางวนั 
ขอแนะน าท่านได้พบกับมื้ออาหารจีน ภายในโรงแรม 5 ดาว ที่มีเมนูอาหาร 
และรสชาติน่าสนใจเป็นทีเดียว    

                      “Shangri-la  Hotel ” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เช้าวันที่ห้า...ร่วมรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมพร้อมกันหลังจากนั้น ท่านสามารถพักผ่อน ณ 
ทางโรงแรมที่พักได้อย่างเต็มที่น าทุกท่านเชคเอาท์ และเมื่อทุกท่านพร้อมกันบนรถแล้ว  น าท่านสู่ย่านใจ กลาง
เมืองดูไบ หรือย่าน ดาวทาวน์ย่าน  และไฮไลท์ของวันนี้ก็ คือ Burj Khalifa (Burj Dubai) ซึ่งเป็นที่สุดของ
ที่สุดแห่งดูไบ กับการประดับแสงสี อันอลังการ ของ Burj Khalifa Tower ซ่ึงสูงถึง 828 เมตร (ปัจจุบัน) มี
ทั้งหมด 160 ชั้นเป็นตึกที่ได้ชื่อว่าสูงที่สุดในโลก  ซ่ึงได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ  เมื่อวันที่  4 มกราคม 
พ.ศ. 2553 และเปลี่ยนชื่ออาคารจาก"เบิร์จดูไบ" เป็น "เบิร์จคาลิฟา" 

หลังอาหารให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ง เดอะ ดูไบ มอลล์ (The Dubai Mall) แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ที่สุดแห่ง
หนึ่งของโลกผ่านชมอะควอเรี่ยมขนาดยักษ์ด้านนอกตื่นตาตื่นใจไปกับการชมฝูงฉลามอย่างใกล้ชิด และสัตว์น้ านานา
ชนิด อะควอเรี่ยมแห่งนี้ได้ชื่อว่าใช้แผ่นอะคริลิคในการประกอบตู้ปลาที่ใหญ่สุดในโลก และ เดอะ ดูไบ มอลล์ เป็นส่วน
หนึ่งของดาวน์ทาวน์เบิร์จดูไบ (Downtown Burj Dubai) มูลค่า 2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นที่ตั้งของเบิร์จ 
ดูไบ อาคารที่สูงที่สุดในโลกซึ่งมีร้านค้ากว่า 1,200 ร้าน รวมถึงร้านอาหารและเครื่องดื่มอีกกว่า 160 ร้าน  เมื่อถึง
เวลาให้ท่าน จะได้ชมน้ าพุ ของดูไบมอล  ซึ่งเป็นน้ าพุที่สวยและใหญ่ที่สุดในโลกตอนนี้ น้ าพุ ดูไบมอลจะแสดงทุกๆ 5 
นาทีตอน 6 โมงเย็น และเปลี่ยนเพลงไป หลายๆรูปแบบ หลังจากเต็มอิ่มกับทุกๆอรรถรสที่ให้ท่านได้สัมผัสเป็นวัน
สุดท้าย ณ ดูไบ ก็คงได้เวลาโบกมืออ าลาและเตรียมตัวขึ้นเครื่องเพื่อกลับสู่ กรุงเทพฯ 
 

21.30 น.  เดินทางกลับสู่ประเทศไทย ด้วยเที่ยวบิน TG 518 พร้อมรับ
การบริการอาหาร และ เครื่องดื่มจากพนักงานต้อนรับของสายการบิน
ไทย 
 

วันสุดท้ายของการเดินทาง....   
06.50 น เดินทางถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ  พร้อมกับความรู้สึกสุดแสน
พิเศษและประทับใจกับการท่องเที่ยวที่ทางลีลาวด ีฮอลิเดย์ ตั้งใจมอบให้ หาก
ช่วงเวลาใดที่การบริการของทางเราไม่ประทับใจ เราต้องกราบขออภัยท่านมา 
ณ ที่นี้ด้วย และท่านสามารถแจ้งแก่พนักงานขายที่ดูแลท่าน เพือ่พัฒนา
ศักยภาพการท้างานด้านนั้นๆในครั้งต่อไป 
 

ขอสัญญา ... นับแต่นี้ไปท่านคือบุคคลผู้มีพระคุณของเรา 
ขอท่านอย่าได้เกรงใจ หากมีข้อสงสัยในการทัศนาจรหรือบางสิ่งที่ทาง 

ลีลาวดี ฮอลิเดย์จะดูแลท่านได้ จะยินดีอย่างเป็นที่สุด...  
ด้วย ลีลา ... ที่เป็นตัวคุณ 

    ลีลาวด ี ฮอลิเดย ์
 



อัตราค่าบริการ  
29 ธันวาคม 2557 – 3 มกราคม 2558 

ประเภทผู้เดินทาง ลูกค้าปกติ สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม 

ผู้ใหญ ่

เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1 ท่าน) 

เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม ) 
เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 
พักเดี่ยวเพิ่ม 

มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ)่ ลดท่านละ  

129,800.- 
123,800.- 
116,800.- 
110,800.- 
35,000.- 
20,000.- 

124,800.- 
118,800.- 
111,800.- 
105,800.- 
35,000.- 
20,000.- 

127,300.- 
121,300.- 
114,300.- 
108,300.- 
35,000.- 
20,000.- 

 

คะแนนสะสมสําหรับสมาชิก 
ประเภทผู้เดินทาง สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม 

ผู้ใหญ ่

เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1 ท่าน) 

เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม ) 
เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 
พักเดี่ยวเพิ่ม (ได้รับคะแนนเพิ่ม) 
มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ)่  

1248 
1188 
1118 
1058 
350 
1048 

1248 
1188 
1118 
1058 
350 
1048 

- สามารถใช้คะแนนสะสมในการแลกส่วนลดได้สูงสุด 1,000 คะแนน  

- คะแนนสะสมท่ีได้รับเป็นไปตามยอดการชําระจริง 

- สมาชิกบัตรเสริมได้รับคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบัตรหลัก 
** ขอสงวนสิทธิ์ออกเดินทางขั้นต่ํา 15 ท่านขึ้นไป ** 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่าบัตรโดยสารเคร่ืองบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินท่ีได้ระบุไว้ในรายการ  พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง  
2. ค่าที่พัก  ห้องละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการ  หรือระดับเดียวกัน 

3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีได้ระบุไว้ในรายการ 

4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ท่ีคอยอํานวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง 

5. ค่ากระเป๋าเดินทาง และค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000 บาท 

6. ค่ารถรับหรือส่งสนามบิน โดยรถ ลีมูซีน (เฉพาะในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลเท่านั้น) 
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 

2. ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 

3. ค่าทําหนังสือเดินทาง 

4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!! 
 
 
 
 



เงื่อนไขการชําระเงิน : สําหรับการจอง กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 10,000 บาท  ชําระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน 

 ชําระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยส่ังจ่ายในนาม บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จํากัด 

 ชําระโดยเงินสด 

 ชําระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบนําฝากมายังเบอร์ Fax 0-2664-0023) 
 

ชื่อบัญชี 1. บจก.ลีลาวดี ฮอลิเดย์   บัญชีกระแสรายวัน    ธ.กสิกรไทย   เลขที่  718 - 1 - 04603 – 6 
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 “การจ่ายส่วนที่เหลือ”  กรุณาชําระยอดท้ังหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน 

การยกเลิก  :     กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทําการ มิฉะน้ัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจํา 
        กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันทําการ ทางบริษัทฯ มีความจําเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ 
       กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด 

 
หมายเหตุและเงื่อนไขในการรับบริการ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรังเกียจของคนส่วนใหญ่ 
เช่น ไม่รักษาเวลา , พูดจาหยาบคาย , ด่ืมสุราบนรถ , ก่อเสียงรําคาญรบกวนผู้อื่น , หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์   ฯลฯ ท้ังน้ีเพื่อ
ความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ท้ังน้ีเพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์ 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพื่อไปทํางาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การท่องเท่ียว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุป
ร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางสําหรับท่านท่ีต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุต่ํากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ 
ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น ยกเว้นทัวร์คณะ
ส่วนตัว 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีเป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้น
ทัวร์คณะส่วนตัว 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านท่ีจองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ชําระเงินมัดจําภายในระยะเวลาที่กําหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปท่ี
แจ้งชื่อรอไว้ ท้ังน้ีเพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ํากว่า  15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่
น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อื่นทดแทนหากท่านต้องการ 

9. ในกรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย  
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน  ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ 
 หากยกเลิกก่อนเดินทาง  7 วัน  ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ 

10. ในกรณีที่ท่านขอเปล่ียนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในกําหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพ่ิม เฉพาะ
ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปล่ียนชื่อตั๋วเคร่ืองบินเท่านั้น เว้นแต่ตั๋วเคร่ืองบินท่ีไม่อนุญาตให้เปล่ียนชื่อหรือคืนตั๋ว 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ว 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการท่ีท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเน่ืองมาจากเหตุผลส่วนตัวของ
ท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง , พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการท่ีมิได้
เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเท่ียวบิน 

 
 



13. สําหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้อตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือดําเนินการใด ๆ ท่ี
ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอคํายืนยันสําหรับการออกเดินทางของทัวร์น้ันๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อตั๋วหรือชําระ
ค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์น้ัน ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบสําหรับ
ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน 

14. บริษัทฯ จะส่งกําหนดการท่องเท่ียว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการท่องเท่ียว
ดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมท่ีพัก หรือการปรับเปล่ียนรายการท่องเท่ียวใด ๆ  ท่าน
มีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ 
ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกิดเหตุจําเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง , 

การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ท้ังน้ี
เพื่อคํานึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากท่ีสุด 

15. สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวดังกล่าวปิดทําการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้าชม
ให้แก่ท่านตามท่ีระบุไว้ในเอกสารของสถานท่ีน้ัน ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการเพื่อให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื่น
ใดเกิดข้ึนระหว่างการเดินทางทําให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืน
เงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดข้ึนแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเน่ืองจากการโจรกรรม 
และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเท่ียวเอง 

17. ของกํานัลต่าง ๆ ท่ีบริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้ของ
กํานัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์หรือไม่ก็ได้ตามอัธยาศัย 

18. ตําแหน่งท่ีน่ังบนเคร่ืองบินเป็นไปตามเงื่อนไขตั๋วเคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกตําแหน่งท่ีน่ังได้เอง 
ท้ังน้ีบริษัทฯ จะพยายามจัดท่ีน่ังให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีท่ีสุดภายใต้ลักษณะตําแหน่งท่ีน่ังแบบหมู่คณะท่ีสายการบินจัดให้มา 
19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีท่ีได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เชื่อม่ันในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไปท่องเท่ียว
พักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศท่ีท่านได้เดินทางไป 

20. เมื่อท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น 
21. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรังเกียจของคนส่วนใหญ่ 
เช่น ไม่รักษาเวลา , พูดจาหยาบคาย , ด่ืมสุราบนรถ , ก่อเสียงรําคาญรบกวนผู้อื่น , หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ท้ังน้ีเพื่อ
ความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่ 
22. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ท้ังน้ีเพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์ 
23. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพื่อไปทํางาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การท่องเท่ียว 
24. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุป
ร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางสําหรับท่านท่ีต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว 
25. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุต่ํากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ 
ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น ยกเว้นทัวร์คณะ
ส่วนตัว 
26. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีเป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้น
ทัวร์คณะส่วนตัว 
27. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านท่ีจองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ชําระเงินมัดจําภายในระยะเวลาที่กําหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปท่ี
แจ้งชื่อรอไว้ ท้ังน้ีเพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น 
28. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ํากว่า  15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่
น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อื่นทดแทนหากท่านต้องการ 

 
 



29. ในกรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย  
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง   21 วัน  ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ 
 หากยกเลิกก่อนเดินทาง   30 วัน  ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ 
30. ในกรณีที่ท่านขอเปล่ียนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในกําหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพ่ิม เฉพาะ
ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปล่ียนชื่อตั๋วเคร่ืองบินเท่านั้น เว้นแต่ตั๋วเคร่ืองบินท่ีไม่อนุญาตให้เปล่ียนชื่อหรือคืนตั๋ว 
31. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ว 
32. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการท่ีท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเน่ืองมาจากเหตุผลส่วนตัวของ
ท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง , พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการท่ีมิได้
เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเท่ียวบิน 
33. สําหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้อตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือดําเนินการใด ๆ ท่ี
ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอคํายืนยันสําหรับการออกเดินทางของทัวร์น้ันๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อตั๋วหรือชําระ
ค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์น้ัน ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบสําหรับ
ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน 
34. บริษัทฯ จะส่งกําหนดการท่องเท่ียว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการท่องเท่ียว
ดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมท่ีพัก หรือการปรับเปล่ียนรายการท่องเท่ียวใด ๆ  ท่าน
มีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ 
ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกิดเหตุจําเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง
, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ , อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร  ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม 
ท้ังน้ีเพื่อคํานึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากท่ีสุด 
35. สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวดังกล่าวปิดทําการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้าชม
ให้แก่ท่านตามท่ีระบุไว้ในเอกสารของสถานท่ีน้ัน ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการเพื่อให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื่น
ใดเกิดข้ึนระหว่างการเดินทางทําให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืน
เงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน 
36. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดข้ึนแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเน่ืองจากการโจรกรรม 
และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเท่ียวเอง 
37. ของกํานัลต่าง ๆ ท่ีบริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้ของ
กํานัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์หรือไม่ก็ได้ตามอัธยาศัย 
38. ตําแหน่งท่ีน่ังบนเคร่ืองบินเป็นไปตามเงื่อนไขตั๋วเคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกตําแหน่งท่ีน่ังได้เอง 
ท้ังน้ีบริษัทฯ จะพยายามจัดท่ีน่ังให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีท่ีสุดภายใต้ลักษณะตําแหน่งท่ีน่ังแบบหมู่คณะท่ีสายการบินจัดให้มา 
39. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีท่ีได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เชื่อม่ันในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไปท่องเท่ียว
พักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศท่ีท่านได้เดินทางไป 

 


