เวสต์ เบย์ – เดอะเพิร์ล กาตาร์ – เก็บภาพกับอนุสาวรีย์ไข่ มุก – นั่งรถ WD ตะลุยทะเลทราย
ซุก วากิฟ – มัสยิด IMAM MUHAMMAD IBN ABD WAHHAB - หมู่บ้านวัฒนธรรมกาตารา
VILLAGGIO MALL ช้ อปปิ้ ง MALL OF QATAR

กาหนดการเดินทาง
18-22 ก.ย. // 02-06 ต.ค. // 19-23 ต.ค. // 20-24 พ.ย. // 30 พ.ย.-04 ธ.ค. // 07-11 ธ.ค. 2562
15-19 ม.ค. // 29 ม.ค.-02 ก.พ. 2563
ตลาดทัวร์ แมกกาซีน โทร. 064-491-9639 เว็บไซต์ http://www.ไปเทีย่ วด้ วยกัน.com
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วันที่1

สนามบินสุ วรรณภูมิ – โดฮา – ชมเมือง – อนุสาวรีย์ไข่ มุก

05.00 น.

คณะพร้ อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์ เตอร์ สายการบินกาตาร์ แอร์ เวย์ (เคาน์ เตอร์ P / Q) เจ้ าหน้ าที่คอย
อานวยความสะดวก ดูแลเช็คสั มภาระและบัตรทีน่ ั่งบนเครื่ อง
ออกเดินทางสู่ สนามบินโดฮา โดยสายการบินกาตาร์ เที่ยวบินที่ QR 827
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด ประเทศกาตาร์ (เวลาท้ องถิน่ ช้ ากว่ าประเทศไทย 4 ชั่วโมง)
(นักท่องเที่ยวชาวไทยได้รับการยกเว้นการขอวีซ่า สามารถพานักในกรุ งโดฮาได้ 30 วัน)
น าท่ า นผ่า นขั้น ตอนการตรวจคนเข้า เมื อ งและศุ ล กากร น าท่ า นเดิ น ทางสู่ “เขตเวสต์ เ บย์ ” (WEST BAY
DISTRICT) เขตศูนย์กลางทางเศรษฐกิ จของกาตาร์ ที่เต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวมากมาย ให้ท่านเก็บภาพตึก
ระฟ้ า มากมาย เช่ น ตึ ก เวิ ล ด์ เ ทรดเซนเตอร์ โ ดฮา (WORLD TRADE CENTER DOHA , ตึ ก อัล บิ ด ดา (AL
BIDDA TOWER) , ตึกอัล ดาฟนาร์ (AL DAFNA) , ตึกดารี น (DAREEN TOWER) รวมถึ งโรงแรมต่างๆ ซึ่ ง
นอกจากนี้ ยงั มีตึกที่เป็ นที่ทาการของรัฐบาลด้วย จากนั้น นาท่ านเดินทางสู่ “เดอะเพิร์ล กาตาร์ ” (THE PEARL
QATAR) โครงการระดับเมก้าโปรเจคต์การสร้างเมืองใหม่ โดยการถมพื้นที่ทะเลออกไป ครอบคลุมพื้นที่กว่า 4
ล้านตารางเมตร ลักษณะจะคล้ายโครงการ THE PALM ของดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ย่านเดอะเพิร์ล
เป็ นย่านที่อยูอ่ าศัยและโรงแรมหรู ที่สร้างขึ้นมาบนพื้นที่กว้างขวาง เต็มไปด้วยแหล่งรวมร้านค้า สิ นค้าแบรนด์
เนม ร้านกาแฟ ทาวเฮ้าส์ ร้านอาหารต่างๆ ทั้ง อิตาลี สเปน จนถึงอาหารจีน บางจุดของเดอะเพิร์ลมีการจัดทา
บ้านเรื อนให้มีลกั ษณะคล้ายกับเวนิ ส อาคารตกแต่งด้วยสี สันสวยงาม นาท่านเก็บภาพกับ “อนุสาวรี ย์ไข่ มุก ”
(THE PEARL MONUMENT) อนุ สาวรี ยท์ ี่เป็ นสัญลักษณ์ของประเทศกาตาร์ (QATAR) ซึ่ งแสดงถึงการค้าขาย
ไข่มุ กในอดี ตก่ อนที่ประเทศกาตาร์ จะค้นพบน้ ามัน ผ่ านชม THE CORNICE เป็ นจุดชมวิว ที่สามารถเห็น
เมืองได้อย่างชัดเจน เมื่อพระอาทิตย์เริ่ มตกดิน ตึกอันทันสมัยเริ่ มเปิ ดไฟเป็ นสีสนั สวยงามยามค่าคืน

08.05 น.
11.15 น.

กาหนดการเดินทาง

วันที่1

20-24 พ.ย. // 30 พ.ย.-04 ธ.ค. // 07-11 ธ.ค. 2562
15-19 ม.ค. // 29 ม.ค.-02 ก.พ. 2563
สนามบินสุ วรรณภูมิ – โดฮา – ชมเมือง – อนุสาวรีย์ไข่ มุก
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02.30 น.
05.25 น.
09.20 น.

คณะพร้ อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์ เตอร์ สายการบินกาตาร์ แอร์ เวย์ (เคาน์ เตอร์ P / Q) เจ้ าหน้ าที่คอยนวย
ความสะดวก ดูแลเช็คสั มภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่ อง
ออกเดินทางสู่ สนามบินโดฮา โดยสายการบินกาตาร์ เที่ยวบินที่ QR 827
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด ประเทศกาตาร์ (เวลาท้ องถิน่ ช้ ากว่ าประเทศไทย 4 ชั่วโมง)
(นักท่องเที่ยวชาวไทยได้รับการยกเว้นการขอวีซ่า สามารถพานักในกรุ งโดฮาได้ 30 วัน)
น าท่ า นผ่า นขั้น ตอนการตรวจคนเข้า เมื อ งและศุ ล กากร น าท่ า นเดิ น ทางสู่ “เขตเวสต์ เ บย์ ” (WEST BAY
DISTRICT) เขตศูนย์กลางทางเศรษฐกิ จของกาตาร์ ที่เต็ม ไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวมากมาย ให้ท่านเก็บภาพตึก
ระฟ้ามากมาย เช่น ตึกเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์โดฮา (WORLD TRADE CENTER DOHA , ตึกอัล บิดดา (AL BIDDA
TOWER) , ตึกอัล ดาฟนาร์ (AL DAFNA) , ตึกดารี น (DAREEN TOWER) รวมถึงโรงแรมต่างๆ ซึ่งนอกจากนี้ยงั
มี ตึกที่เป็ นที่ทาการของรัฐบาลด้วย จากนั้น นาท่ านเดินทางสู่ “เดอะเพิร์ล กาตาร์ ” (THE PEARL QATAR)
โครงการระดับเมก้าโปรเจคต์การสร้างเมืองใหม่ โดยการถมพื้นที่ทะเลออกไป ครอบคลุมพื้นที่กว่า 4 ล้านตาราง
เมตร ลักษณะจะคล้ายโครงการ THE PALM ของดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ย่านเดอะเพิร์ล เป็ นย่านที่
อยูอ่ าศัยและโรงแรมหรู ที่สร้างขึ้นมาบนพื้นที่กว้างขวาง เต็มไปด้วยแหล่ งรวมร้านค้า สิ นค้าแบรนด์เนม ร้าน
กาแฟ ทาวเฮ้าส์ ร้านอาหารต่างๆ ทั้ง อิตาลี สเปน จนถึงอาหารจีน บางจุดของเดอะเพิร์ลมีการจัดทาบ้านเรื อนให้มี
ลักษณะคล้ายกับเวนิ ส อาคารตกแต่งด้วยสี สันสวยงาม นาท่านเก็บภาพกับ “อนุ ส าวรี ย์ไข่ มุก” (THE PEARL
MONUMENT) อนุ สาวรี ยท์ ี่เป็ นสัญลักษณ์ของประเทศกาตาร์ (QATAR) ซึ่ งแสดงถึ งการค้าขายไข่มุกในอดีต
ก่ อ นที่ประเทศกาตาร์ จะค้นพบน้ ามัน ผ่ านชม THE CORNICE เป็ นจุดชมวิว ที่สามารถเห็ นเมื อ งได้อ ย่าง
ชัดเจน เมื่อพระอาทิตย์เริ่ มตกดิน ตึกอันทันสมัยเริ่ มเปิ ดไฟเป็ นสีสนั สวยงามยามค่าคืน

คา่

บริการอาหารมื้อคา่ ณ ภัตตาคาร

ที่พกั :

CHAIRMEN HOTEL

วันที่2

นั่ง 4WD สู่ ทะเลทราย – ซุก วากิฟ

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดิ นทางไปทัวร์ ทะเลทราย (DUNE SAFARI & BBQ) (อย่าลื ม เสื้ อ แจ็คเกต แว่นตากันแดด รองเท้า
ฟองน้ าติดตัวไปด้วย) นาท่านขึ้นรถ 4WD (รถขับเคลื่อน 4 ล้อ) ไปทัวร์ทะเลทราย ท่านจะได้สนุ กสนาน และ
ตลาดทัวร์ แมกกาซีน โทร. 064-491-9639 เว็บไซต์ http://www.ไปเทีย่ วด้ วยกัน.com

หรื อทีพ่ กั ระดับใกล้เคียง
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คา่

ตื่นเต้นไปกับประสบการณ์อนั แปลกใหม่ นั่งรถตะลุยไปบนเนิ นทรายทั้งสู งและต่าสลับกันไป(SAND DUNE)
ท่านที่เมารถ กรุ ณาทานยาแก้เมาล่วงหน้าอย่างน้อยครึ่ งชัว่ โมง หรื อควรแจ้ง หัวหน้าทัวร์ให้ทราบก่อนไปทัวร์
ทะเลทราย ทางทัวร์จะไม่รับผิดชอบ และไม่อนุญาตให้ผทู ้ ี่เป็ นโรคหัวใจขั้นรุ นแรงนัง่ รถไป โดยเด็ดขาด ให้ท่าน
พักผ่อนภายในแคมป์ กระโจมแบบอาหรับ เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมมากมายให้ท่านได้เลือกทา ไม่ว่าจะเป็ น
SAND BOARDING ให้คุณได้สไลด์ลงมาตามเนินทรายที่มีความสู งมากกว่าตึก4ชั้น ขับรถตะลุยเนินทราย ขี่อูฐ
การเพ้นท์มือแบบอาหรับ (HENNA TATTOO) ให้คุณได้พกั ผ่อนอย่างเต็มที่
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ แคมป์ ทะเลทราย
ได้เวลาอันสมควร นาท่ านเดินทางกลับสู่ “ซุก วากิฟ” (SOUK WAGIF) ตลาดพื้นเมืองวากิฟ เป็ นสถานที่เก่าแก่
ที่มีอายุอย่างน้อย 100 ปี เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญ
ของกาตาร์ ในอดี ต ซุ ก วากิ ฟ เป็ นจุ ด แลกเปลี่ ย น
สินค้าพื้นเมืองและสัตว์ต่างๆ ระหว่างชาวเบดูอินและ
ชนชาวพื้นเมือง ตลาดแห่ งนี้ เป็ นตลาดที่มีชื่อเสี ยงใน
ฐานะที่เป็ นที่ต้ งั ของร้านอาหารจากประเทศอาหรับ
ต่างๆ และได้แบ่งโซนขายของเป็ นสัดส่ วน ไม่ว่าจะ
เป็ นเสื้ อ ผ้า เครื่ อ งประดับ ของที่ระลึ ก เครื่ อ งดนตรี
พื้นเมือง ภาพเขียน อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน และทองคา
บริการอาหารมื้อคา่ ณ ภัตตาคาร

ที่พกั :

CHAIRMEN HOTEL

วันที่3

พิพธิ ภัณฑ์ ศิลปะอิสลาม – มัสยิด IMAM MUHAMMAD IBN ABD WAHHAB
หมู่บ้านวัฒนธรรมกาตารา – VILLAGGIO MALL

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
น าท่ า นชม “พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ศิ ลปะอิส ลาม” (MUSEUM
OF ISLAMIC ART) (ด้านนอก) จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2551
ภ า ย ใ ต้ ก า ร ดู แ ล ข อ ง QATAR MUSEUM
AUTHORITY เป็ นพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ที่ ร วบรวม ผลงาน
ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม อิ ส ล า ม อ า ทิ เ อ ก ส า ร ท า ง
ประวัติศาสตร์ อัญมณี วัส ดุ เครื่ องใช้ ที่ทาจากเหล็ก
แก้ว ไม้ งาช้าง หิ น สิ่ งทอ โดยรวบรวมจากประเทศ
ต่างๆ ที่นบั ถือศาสนาอิสลาม โดยเฉพาะจากอียปิ ต์ อิหร่ าน อิรัก ตุรกี อินเดีย และประเทศในภูมิภาคเอเชียกลาง
นอกจากโบราณวัต ถุ แ ล้ว ตัวอาคารยังออกแบบดี ไ ซน์ สวยงาม จากนั้น น าท่ า น เดิ น ทางสู่ “มัส ยิด IMAM

เที่ยง
บ่าย

ตลาดทัวร์ แมกกาซีน โทร. 064-491-9639 เว็บไซต์ http://www.ไปเทีย่ วด้ วยกัน.com
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เที่ยง
บ่าย

MUHAMMAD IBN ABD WAHHAB” เป็ นมัส ยิด ประจ าชาติ กาตาร์ และ เป็ นมัส ยิด ที่มีข นาดใหญ่ที่ สุดใน
กาตาร์ ถู ก สร้ า งขึ้ นเมื่ อ ปี 2554 โดยตั้ ง อยู่ บ นพื้ น ที่ 175,164 ตารางเมตร รู ปแบบของมั ส ยิ ด IMAM
MUHAMMAD IBN ABD AL WAHHAB เป็ นการผสมผสานของวัฒ นธรรมอาหรั บ ร่ วมสมั ย ซึ่ งเป็ น
LANDMARK สาคัญของกาตาร์ที่ต้งั อยูใ่ นใจกลางกรุ งโดฮา ประเทศกาตาร์
บริการอาหารมื้อกลางวันแบบอาหรับ
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ “หมู่ บ้ า นวั ฒ นธรรมกาตารา” (KATARA CULTURAL VILLAGE) (ด้า นนอก)หมู่ บา้ น
วัฒนธรรมแหล่งเรี ยนรู ้ศิลปวัฒนธรรมของกรุ งโดฮา ภายในหมู่บา้ นประกอบด้วยโรงละครกลางแจ้งขนาดใหญ่
โรงดนตรี อ อร์ เ คสตรา สมาคมและชมรมศิ ล ปะต่ า งๆ
ร้านอาหารนานาชนิ ด ตลาดท้องถิ่นจาลอง ด้านในมีงาน
จัดแสดงมากมาย ลานจัดแสดงงานนั้น สร้างคล้ายโคลอส
เซี ย ม และไฮไลท์ข องที่ นี่ คื อหอคอยนกพิร าบ ซึ่ ง เป็ น
หอคอยที่เจาะรู ให้นกพิราบเข้ามาอยูอ่ าศัย ที่รวบรวมการ
ดาเนิ นงานด้านวัฒนธรรมที่ สาคัญของกาตาร์ และโลก
อาหรับ สาหรับหมู่ บา้ นแห่ งนี้ ยงั ใช้เป็ นสถานที่จ ัด งาน
และนิทรรศการทางศิลปะและวัฒนธรรมตลอดทั้งปี อิสระให้ท่านเดินเล่นตามอัธยาศัย

คา่

น า ท่ า น เ ดิ น ท า ง สู่ VILLAGGIO MALL เ ป็ น
ห้ า งสรรพสิ นค้ า ที่ ต้ ั งอยู่ ใ น ASPIRE ZONE ทางฝั่ ง
ตะวัน ตกของเมื อ งโดฮาซึ่ ง ตั้ง อยู่บ นถนน AL WAAB
ระหว่า ง HYATT และ SPORT CITY และมี ร้ า นค้า กว่า
200 แห่ งรวมถึงแบรนด์ที่มีชื่อเสี ยง ด้านในตกแต่งสไตล์
อิตาลี จุดเด่นคือเพดานทั้งหมดเป็ นรู ปท้องฟ้า อิสระให้
ท่ า นช้ อ ปปิ้ งและเลื อ กซื้ อสิ น ค้ า ตามอั ธ ยาศั ย อาทิ
ARMANI EXCHANGE , CHARLES&KEITH , GAP , H&M , LACOSTE , SUPERDRY , TOMMY
HILFIGER , TOP SHOP , VICTORIA’S SECRET , ZARA , ALDO , GEOX , HUSH PUPPIES , SWATCH ,
TISSOT , SKECHER , MONT BLANC ฯลฯ
บริการอาหารมื้อคา่ ณ ภัตตาคาร

พัก :
วันที่4

CHAIRMEN HOTEL
ช้ อปปิ้ ง MALL OF QATAR – สนามบินโดฮา
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เช้ า

บริการอาหารเช้ า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
น าท่ า นสู่ MALL OF QATAR ห้า งสรรพสิ น ค้า ที่ ใ หญ่
ที่สุดในประเทศกาตาร์ ด้วยพื้นที่ขนาด 1,750,000 ตาราง
ฟุ ต ภ า ย ใ น ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ร้ า น ค้ า
แบรนด์ เ นม ชั้ นน ากว่ า 400 ร้ า นรวมถึ ง ภั ต ตา ค า ร
ร้านอาหารชั้นนาของโลกที่รวมอยูภ่ ายในห้าง ซึ่ งตัวห้าง
ตั้งอยูต่ ิดกับสนามกีฬาที่ใช้จดั ฟุตบอลโลก 2022 อิสระให้
ท่ า นได้ช้อ ปปิ้ งตามอัธ ยาศัย กับ ร้ า นค้า มากมายภายใน
ห้ า งสรรพสิ นค้ า แห่ งนี้ อาทิ ABERCROMBIE&FITCH , ADIDAS , ADIDAS ORIGINAL , ARMANI
EXCHANGE , AL JABER WATCHES , AL MUFTAFH JEWELLERY , BVLGARI , CALVIN KLEIN ,
DKNY , ESCADA , FOOT LOCKER , KIPLING , MANGO SAMSONITE ฯลฯ

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
18.15 น.

สมควรแก่ เวลา นาท่ านเดินทางกลับเข้ าสู่ สนามบิน
ออกเดินทางสู่ สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสายการบินกาตาร์ เที่ยวบินที่ QR 826

วันที่5

สนามบินสุ วรรณภูมิ

05.00 น.

เดินทางถึงถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ

หมายเหตุ :

โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่ องจากสภาพ ลม ฟ้ า อากาศ การจราจร การล่ าช้ าของสายการบิน และ
สถานการณ์ ในต่ างประเทศทีท่ างคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความเหมาะ และความปลอดภัยในการเดินทาง บริษัทฯ ได้ มอบหมายให้
หัวหน้ าทัวร์ ผ้ นู าทัวร์ มีอานาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ ารตัดสินใจ จะคานึงถึงความเป็ นไปได้ ความเหมาะสม และผลประโยชน์ ของหมู่
คณะเป็ นสาคัญ

อัตราค่าบริการ
ช่ วงออกเดินทาง

18-22 ก.ย. // 02-06 ต.ค. //
19-23 ต.ค. // 20-24 พ.ย. //
30 พ.ย.-04 ธ.ค. // 07-11 ธ.ค. 2562
15-19 ม.ค. // 29 ม.ค.-02 ก.พ.2563

ผู้ใหญ่พัก
ห้ องละ 2 ท่าน

เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

24,900

24,900

เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี พักท่านเดียว / ห้ อง
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
จ่ ายเพิ่ม
( มีเตียงเสริม )

24,900

5,500

ต้ องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ BUSINESS CLASS กรุ ณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้ าหน้ าที่บริ ษัทฯ
อัตราค่ าบริการนี้รวม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุ งเทพฯ-โดฮา-กรุ งเทพฯ
ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง ซึ่งกฎหมายไม่อนุญาตให้พนักงานขับรถ ขับเกิน 12ช.ม./วัน
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โรงแรมที่พกั ตามระบุหรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์
หรื อการประชุมต่างๆ อันเป็ นผลที่ทาให้ตอ้ งมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก
ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
ค่าบริ การนาทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผมู ้ ีประสบการณ์นาเที่ยวให้ความรู ้ และคอยดูแลอานวยความสะดวกตลอด การเดินทาง 1 ท่าน
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) **หากท่านอายุเกิน 75 ปี หรื อไม่ได้เดินทางไป
หรื อกลับพร้อมคณะ ท่านต้องซื้อประกันเดี่ยวเพิ่ม

อัตราค่ าบริการนี้ไม่ รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
ค่าทิปคนขับรถวันละ 5 ยูเอสดอลล่าร์ /วัน/ท่าน
ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ วันละ 100 บาท/วัน/ท่าน
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
ค่าผกผันของภาษีน้ ามันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
ค่ าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริ ษทั ฯไม่ได้จดั ให้แก่ท่านเนื่ องจากป้องกันการสู ญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาใน
โรงแรมที่พกั และเพื่อความสะดวกรวดเร็ วในการเข้าห้องพักสาหรับทุกท่าน)

เงื่อนไขการสารองที่นั่ง และการชาระเงิน
กรุ ณาจองล่วงหน้าพร้อมชาระงวดแรก 24,900 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สาเนาหน้าหนังสื อเดินทาง Passport มายังบริ ษทั และ
ค่าใช้จ่ายส่ วนที่เหลือกรุ ณาชาระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทากรุ๊ ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน และหรื อ
ผูร้ ่ วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซึ่งในกรณีน้ ี ทางบริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้ท้งั หมดหักค่าธรรมเนี ยม
วีซ่า หรื อจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาเป็ น สุ ดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ
เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
เนื่ องจากรายการทัวร์ น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธการเข้า และออก
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะ
ขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

หมายเหตุ


ทางบริ ษัทเริ่ มต้ น และจบ การบริ ก าร ที่สนามบินสุ วรรณภูมิ กรณีท่า นเดินทางมาจากต่ างจังหวัด หรื อ ต่ า งประเทศ และจะสารองตั๋ว
เครื่ องบิน หรื อพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดทีใ่ ช้ ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในส่ วนนี้ เพราะเป็ นค่าใช้ จ่ าย
ทีน่ อกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้ กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจ่ ะสารองยานพาหนะ

เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้ นกรุ๊ ปที่เดินทางช่ วงวันหยุด หรื อเทศกาลและกรุ๊ ปที่ต้องการันตีมัดจากับสาย
การบิน หรื อ กรุ๊ปทีม่ กี ารการันตีค่ามัดจาทีพ่ ักโดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วัน - เก็บค่าบริ การทั้งหมด 100 %
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