
  Update 10-05-19 

ฮวงจุ้ยนัน้มีเคลด็ว่า หากชะตาชีวติร้ายนกัให้หาโอกาสเดนิทางข้ามน า้ข้ามทะเลก็จะช่วยพลกิผนัชะตาชีวติให้ดีขึน้ได้ 
                     Copyright © 2019 Beelinetour.com all rights reserved | Tel. 02-678-6088                               1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55,880- 
มัดจ ำ 20,000 

18 – 23 ก.ย. 62 23 – 28 ต.ค. 62 

20 – 25 พ.ย. 62 28 ธ.ค. 62 – 02 ม.ค. 63  

 

วันที่  (1) กรุงเทพฯ – ดูไบ 
วันที่  (2) พิพิธภัณฑ์ดูไบ – Abra Water Taxi – ตลำดทองค ำ – 4WD ตะลุยทะเลทรำย – ระบ ำหน้ำท้อง 
วันที่  (3) อำบูดำบี – สเุหร่ำหลวงของเมืองหลวงอำบูดำบี – เฟอรำรี่ เวิล์ด – โรงแรม เอมิเรตส์ พำเลซ –  

อัลอิน พักโรงแรมบนเขำ 
วันที่  (4) ดูไบ – Burj Khalifa – Dubai Mall – กำรแสดงน  ำพุเต้น 
วันที่  (5) Mall of the Emirates – ชำยหำดจูไมร่ำ – ดูไบมำรีน่ำ – Burj Al Arab 
วันที่  (6) กรุงเทพฯ 

 

สเปเชียลดูไบ พักบนยอดเขำ อัลอิน 6 วัน 4 คืน 
 

Otaru, Hokkaido 
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วันที่ (1)   กรุงเทพฯ – ดูไบ 
 

13.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 แถว D เคาน์เตอร์สายการบินไทย 
16.20 น. ออกเดินทางสู่ ดูไบ โดยเท่ียวบิน TG 517  
19.45 น. เดินทางถึง ดูไบ (Dubai) 
ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม Hilton Garden Inn Al Muraqabat 4* หรือเทียบเท่ำ 
 

วันที่ (2) พิพิธภัณฑ์ดูไบ – Abra Water Taxi – ตลำดทองค ำ – 4WD ตะลุยทะเลทรำย – ระบ ำหน้ำท้อง  
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น่าท่านชม พิพิธภัณฑ์ดูไบ (Dubai Museum) 

เป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีทันสมัยท่ีสุดในตะวันออกกลาง 
สร้างขึ้นเมื่อศตวรรษท่ี 19 บูรณะครั้งล่าสุดปี 1970 
เป็นพิพิ ธภัณฑ์ ท่ีรวบรวมเรื่ องราว ส่าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ เช่น การค้นพบงานศิลป์ ในหลุมฝัง
ศพท่ี Alqusais  ท่ีมีอายุถึง  4 ,000 ปี เรื่องราว
การค้าขายมุกในประวัติศาสตร์ก่อนการค้นพบ
น้่ามัน และท่านจะประทับใจกับการน่าเทคโนโลยีต่างๆ ถ่ายทอดเพื่อบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์
น่าท่านล่องเรือ Abra (Water Taxi) ข้ามฟากสู่ ตลำดทอง (Gold Souk) และ ตลาดเครื่องเทศ 
(Spice Souk) ท่านสามารถซื้อของฝากในราคาย่อมเยา อาทิ ถั่ว แม็กคาเดเมียร์ ถั่วอัลมอล ถั่ว พิตาชิ
โอ พร้อมท้ัง อินทผาลัม จากประเทศต่างๆในตะวันออกกลาง 

 น่าท่านชม ตลำดทองค ำ (Gold Souk) ตลาดทองท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในโลก ร้านทองนับร้อยเรียงรายอยู่ใน  
ตรอก ตู้โชว์หน้าร้านเหลืองอร่ามไปด้วยทองรูปพรรณ
ซึ่งมี ท้ังแหวน สร้อยคอ ก่าไล ต่างหู โดยเฉพาะ
สร้อยคอลวดลายแขกนั้นละเอียดสวยงาม ชม 
“แหวนทองค่าใหญ่ท่ีสุดในโลก” มีช่ือว่า “นาจมา  

 ไตบา (Najmat Taiba)” หรือ “Star of Taiba” ผลิตโดยร้านจิวเวลรี่ในประเทศซาอุดิอาระเบียท่ีมีช่ือ
ว่า “ไตบา (Taiba)” เมื่อปี ค.ศ. 2000 (พ.ศ. 2543) ซึ่งกว่าจะได้แหวนยักษ์อย่างท่ีเห็นก็ต้องใช้
ช่างฝีมือ 55 คน ท่าการผลิตอย่างต่อเนื่องวันละ 10 ช.ม. เป็นเวลา 45 วัน “แหวนทองค่าใหญ่ท่ีสุดใน
โลก”    วงนี้ มีเส้นผ่าศูนย์กลาง (ขอบด้านใน) 490 มม. เส้นรอบวง 2,200 มม. และมีน้่าหนักมากถึง 
63.85 ก.ก. ผลิตจากทองค่า 21 กะรัต น้่าหนัก 58.7 ก.ก. ประดับด้วยคริสตัลสวารอฟสกี้ 615 เม็ด
น้่าหนักรวมมากถึง 5.17 ก.ก. 
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น่าท่านชม พระรำชวังชีค (Shiekh Palace) ต่ืนตาต่ืนใจกับการ ชมพระราชวังอันงดงามของ
ครอบครัว Shiekh Al Maktoum อันยิ่งใหญ่อลังการซึ่งมีความร่มรื่นเต็มไปด้วยต้นไม้และพืช
พรรณนานาชนิด  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน Tang Palace Restaurant / น่าท่านเดินทางกลับ
โรงแรม 

บ่าย  
 
 
 
 

น่าท่าน ท่องทะเลทรำย (ท่ำนที่เมำรถกรุณำแจ้งหัวหน้ำทัวร์ก่อนไปทัวร์ทะเลทรำย 30 นำที โปรด
อย่ำลืม !! น ำเอำเสื อแจ็คเก็ตกันลม ,รองเท้ำแตะ  แว่นตำ และกล้องถ่ำยรูป) ต่ืนเต้นพร้อมกับสัมผัส
กับประสบการณ์อันแปลกใหม่กับการนั่งรถตะลุยไปบนดูน (เนินทราย)  4 WD ไปทัวร์ทะเลทรายท่าน
จะได้สนุกไปกับเนินทราย ท่ีมีท้ังสูงและต่่าสลับกันไปให้ท่านได้เล่นสกี ทะเลทรายท่ีท้าทายและ
หวาดเสียวพร้อมชมพระอาทิตย์ตกดินท่ีสวยงามและโรแมนติกสัมผัสชีวิตแบบเบดูอินพื้นเมืองพร้อมให้
ท่านได้สนุกสนานกับการขี่อูฐ น ำท่ำนพักผ่อนในแคมป์กระโจมแบบอำหรับ ระดับ VIP CAMP 

 ให้ท่านได้สวมชุดพื้นเมืองของชาวอาหรับเพื่อถ่ายรูปเก็บไว้เป็นท่ีระลึก และเพ้นท์เฮนน่าลายสวยงาม 
ค่่า รับประทานอาหารค่่าแบบบาร์บีคิว เนื้อไก่, โรตีร้อนๆ, ข้าวผัด, สลัด, เสิร์ฟในทะเลทราย พร้อมท้ังมี 

ชา, กาแฟหอมกรุ่นในบรรยากาศท่ีแสนสบาย กิจกรรมเพ้นท์เฮนน่ำ ชมโชว์ระบ ำหน้ำท้อง Belly 
Dance จากสาวสวยเซ็กซี่ชาวอาหรับ 

เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม Hilton Garden Inn Al Muraqabat 4* หรือเทียบเท่ำ 
 

วันท่ี (3) อำบูดำบี – สุเหร่ำหลวงของเมืองหลวงอำบูดำบี – เฟอรำร่ี เวิล์ด – โรงแรม เอมิเรตส์ พำเลซ – 
อัลอิน พักโรงแรมบนเขำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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เดินทางสู่ รัฐอำบูดำบี  เมืองหลวงของ U.A.E. นครท่ีได้รับสมญาว่าเป็น Garden of Gulf ความ
เขียวขจีของตัวเมือง เข้าชม สุเหร่ำหลวงของเมืองหลวงอำบูดำบี (Sheikh Zayed bin  Sultan al 
Nahyan Grand Mosque)  ซึ่งใหญ่เป็นอันดับ 6 ของโลกและเป็นสุเหร่าประจ่าเมืองของท่านชีค ท่ี
ก่อต้ังประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตต์ท่ีท่านสร้างไว้ก่อนท่านจะสวรรคต การก่อสร้างรวมท้ังหมดเป็น
เวลา 10 ปี  ผ่านชม อำบูดำบี คอร์นิช (Abu Dhabi Corniche) ชายหาดคอร์นิชกับผืนน้่าทะเลท่ี
สวยงาม 
น่าท่านถ่ายภาพ เฟอรำร่ี เวิล์ด อำบูดำบี (Ferrari World Abu Dhabi) สวนสนุกสุดอลังการท่ีถูก
สร้างขึ้นด้วยทุนการสร้างกว่า 40,000 ล้านดอลลาร์ โดยสวนสนุกตั้งอยู่บนเนื้อท่ีกว่า 200,000 ตาราง
เมตร นั่นจึงท่าให้เฟอร์รารี เวิลด์กลายเป็นสวนสนุกในร่มท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ภายในมีท้ังโรงแรม เครื่อง
เล่น สนามแข่งรถ และพิพิธภัณฑ์ ความโดดเด่นอยู่ท่ีหลังคาสีแดง ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากตัวถังของ
เฟอร์รารี่ GT ท่ีเป็นไฮไลต์ท่ีสุดคือ รถไฟเหาะตีลังกา “เอฟ-วัน ธีม ฟอร์มูลา รอสซา” ซึ่งเตรียมสร้าง
สถิติเร็วที่สุดในโลกด้วยช่วงความเร็วสูงสุดท่ี 240 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง ไห้ความรู้สึกเหมือนจริงในขณะท่ี
คุณนั่งอยู่หลังพวง มาลัยรถฟอร์มูลาวัน 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน Yu Shang Fang Restaurant 
บ่าย ผ่านชม โรงแรม เอมิเรตส์ พำเลซ (Emirates Palace Hotel) โรงแรมสุดหรูท่ีใช้งบประมาณในการ

ก่อสร้างมากท่ีสุดในโลกโดยใช้ งบประมาณมากถึง 96,000 ล้านบาทยังใช้เงิน ทองและหินอ่อนเป็น
วัสดุในการก่อสร้างนอกจากนั้นยังติดต้ังโคมไฟระย้าซึ่ง ส่ังท่าเป็นพิเศษโดยใช้แก้วคริสตัลของ          
สวารอฟสกี้ถึง 1,002 ช้ิน จึงไม่แปลกว่าท่าไมโรงแรมแห่งนี้จึงใช้งบก่อสร้างสูงนัก โดยเปิดให้บริการ
อย่างเป็นทางการเมื่อปี ค.ศ. 2005 ในกรุงอาบูดาบีประเทศเรตส์ และน่าท่าน จิบชำยำมบ่ำย 
(Afternoon Tea) พร้อมอำหำรว่ำงเค้กทองค ำ ให้ได้รู้สึกผ่อนคลำยเต็มเปี่ยมไปด้วยสุนทรียรส
แห่งกำรด่ืมชำ 

16.00 น. ออกเดินทางสู่ อัลอิน (Al Ain) เป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมีความส่าคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
แห่งหนึ่งของรัฐอาบูดาบี 1 ใน 7 รัฐ ซึ่งเป็นเมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ี สุดเป็นอันดับ 2 ของสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์นั่นเอง (ระยะทำงอำบูดำบี – อัลอิน 171 กม. / ระยะเวลำ 1 ชม 50 นำที.) 

ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม Mercure Al Ain Jabel Hafeet Hotel 4* หรือเทียบเท่ำ  
 *เพลิดเพลินไปกับสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกภำยในโรงแรม และสัมผัสควำมงำมของวิวภูเขำฮำฟีด
  

วันท่ี  (4) ดูไบ – Burj Khalifa – Dubai Mall – กำรแสดงน  ำพุเต้น  
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น่าท่านเดินทางสู่ ดูไบ (Dubai)  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารญี่ปุ่น Kan Pai Restaurant  
บ่าย น่าท่านชมและช้อปปิ้ง Dubai Mall เป็นแหล่งศูนย์การค้าแห่งใหม่ล่าสุดของเมืองดูไบ อาทิเช่น 

Gallaria Lafayette ห้างช่ือดังของฝรั่งเศส ห้าง Bloomingdales ห้างท่ีส่ังตรงจากอเมริกา และ
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ท่านสามารถเดินส่ารวจสินค้าแฟรนไชส์แบรนด์เนมจากท่ัวทุกมุมโลก ภายในห้างมี พิพิธภัณฑ์สัตว์น้่า 
ซึ่งขึ้นช่ือว่าใช้แผ่นอะคริลิคในการประกอบตู้ปลาท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก (ลงกินเนสบุคส์เรียบร้อยแล้ว) ท่าน
สามารถ ชมสัตว์น้่านานาชนิดได้อย่างตระการตา  

 น่าท่านขึ้นชมตึก Burj Khalifa (At the Top ช้ันท่ี 124) หนึ่งในฉาก
เส่ียงตายของพระเอก “ทอม ครูซ” จากภาพยนต์เรื่อ (Mission 
Impossible 4)  ซึ่งสูงถึง 828 เมตร (ณ ปัจจุบันนี้) มีท้ังหมด 162 ช้ัน 
โดยลิฟท์ท่ีมีความเร็ว 10 เมตร ต่อ 1 วินาที ภายในตึกประกอบด้วย อพาร์
ทเมนต์ โรงแรม ส่านักงาน ภัตตาคารหรู  

18.00 น. น่าท่านชม กำรแสดงน  ำพุเต้น ระบ่าอันสวยงามวิจิตร โดยมีฉายหลังเป็น
รูปตึก Burj Khalifa ซึ่งเป็นตึกท่ีสูงท่ีสุดในโลกในขณะนี การแสดงจะเริ่ม
ตังแต่ 6 โมงเป็นต้นไป จะเล่นทุกๆ 20 นาที โดยจะมีเพลงประกอบไปด้วย  

19.30 น.  รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคารอิตาเลียน Serafina Restaurant  
เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม Hilton Garden Inn Al Muraqabat 4* หรือเทียบเท่ำ  
  
วันท่ี  (5)   Mall of the Emirates – ชำยหำดจูไมร่ำ – ดูไบมำรีน่ำ – Burj Al Arab  
 
 
 

 
 
 
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น่าท่านเดินทางสู่ Mall of the Emirates เป็นห้างขนาดใหญ่ มีโรงภาพยนตร์ ลานโบว์ล่ิง และ
ร้านค้าอีกมากมาย รวมถึงร้านต่างๆ มีเวลาให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้าแฟ่ช้ันมากมาย น่าท่านชม 
Aquarium หรือตู้ปลาขนาดใหญ่ สูงกว่า 10 เมตร ในโรงแรม หรือท่านจะเข้าเล่นท่ี Ski Dubai   
หนึ่งในสุดยอดแหล่งท่องเท่ียวในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สามารถเลือกเล่นระหว่างสกี สโนว์บอร์ด 
เล่ือนหิมะ หรือโยนบอลหิมะในสวนหิมะ 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Little Bangkok Restaurant 
บ่าย น่าท่านขึ้นรถไฟ Monorail เข้าสู่ The Palm Islands  Project เป็นสุดยอดโครงการของ U.A.E. 

โดยการถมทะเลให้เป็นเกาะเทียม สร้างเป็นรูปต้นปาล์ม จ่านวน 3 เกาะ มีท้ังโรงแรม รีสอร์ท 
อพาร์ตเม้นต์ ร้านค้า ภัตตาคาร รวมทั้งส่านักงานต่าง ๆ นับว่าเป็นส่ิงมหัศจรรย์อันดับท่ี 8 ของโลก ให้
ท่านต่ืนตาต่ืนใจกับความความยิ่งใหญ่ของโรงแรม Atlantis 
น่าท่านแวะถ่ายรูปกับ ชำยหำดจูไมร่ำ (Jumeirah Beach) ต้ังอยู่ในย่านจูไมร่าห์ เป็นหาดทรายสี
ขาวท่ีทอดยาวไปตามชายฝ่ังทางใต้ของย่านประวัติศาสตร์แห่งนี้และมีพื้นท่ีติดกับเกาะต้นปาล์มอันมี
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ช่ือเสียงของดูไบ นอกจากนั้นยังเป็นชายหาดท่ีมีช่ือเสียงและได้รับความนิยมมากท่ีสุด ดังนั้นภายใน
พื้นท่ีอันยาวเหยียดของชายหาดจึงเต็มไปด้วยส่ิงอ่านวยความสะดวกมากมาย รวมถึงโรงแรม รีสอร์ท 
สวนน้่า และห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่และทันสมัย จึงไม่แปลกหากทะเลอาหรับของอ่าวเปอร์เซียแห่ง
นี้จะสามารถดึงดูดนักท่องเท่ียวได้ตลอดท้ังปี 
น่าท่านแวะ Souk Madinat Jumeirah เป็นตลาดท่ีมีบรรยากาศดีและได้รับความนิยมทันทีท่ีเปิด
ให้บริการ สามารถดึงดูดนักท่องเท่ียว และชาวดูไบเองให้แวะเวียนมาอย่างไม่ขาดสาย 
น่าท่านชม ดูไบมำรีน่ำ (Dubai Marina) แมนฮัตทันแห่งดูไบ ชมบริเวณท่าเทียบเรือยอร์ชหรู ด่ืมด่่า
กับแห่งท่องเท่ียวริมน้่า ขมแหล่งท่ีอยู่อาศัยสุดหรูสูงระฟ้าตามแนวอ่าวเปอร์เซีย  
แวะถ่ายรูปกับ โรงแรม Burj Al Arab  เป็นโรงแรมท่ีสวยที่สุดและมีช่ือเสียงของตะวันออกกลางท่ีทุก
คนใฝ่ฝันท่ีจะมีโอกาสเข้าไปสัมผัสต้ังอยู่ริมอ่าวอาหรับ ซึ่งเป็นท่ีพักอาศัยของเศรษฐีชาวอาหรับ เป็น
หนึ่งในสัญลักษณ์อันส่าคัญของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตต์ 

16.00 น. น่าท่านสู่ Burj Al Arab โรงแรมสุดหรูระดับ 7 ดาว ท่ีสวยและหรูหราท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลก เดินทาง
ด้วยรถลีมูซีนคันยาวสุดหรู และน่าท่านด่ืมเครื่องด่ืมพร้อมกับอาหารว่าง ท่ี Gold on 27 สถานบันเทิง
ยามค่่าคืนของดูไบ 

18.00 น. น่าท่านเดินทางสู่สนามบิน ดูไบ  
20.55 น. ออกเดินทำงสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน TG 518 
 

วันท่ี  (6)    กรุงเทพฯ  
 

06.30 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ   
------------------------------------------------------------ 
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เอกสำรประกอบกำรยื่นวีซ่ำเข้ำดูไบ 

1. หนังสือเดินทำงที่เหลืออำยุใช้งำนได้เกิน 6 เดือนขึ นไป และมีหน้ำว่ำงอย่ำงน้อย 2 หน้ำ 
 หมำยเหตุ ท่ำนสำมำรถส ำเนำ (สี) หน้ำหนังสือเดินทำงแทนเล่มจริง (ไม่รับส ำเนำ ขำว – ด ำ) 

ทั งนี  หนังสือเดินทำงของท่ำนต้องไม่ช ำรุด (อำทิ ขำด เปียกน  ำ) จะถือว่ำเป็นเอกสำรช ำรุด ไม่
สำมำรถใช้เดินทำงได้  

2. รูปถ่ำยสีหน้ำตรงปัจจุบัน ขนำด 3.5 x 4.5 ซม. จ ำนวน 1 รูป 
3. กรณีเป็นเด็ก ไม่ได้เดินทำงกับบิดำ – มำรดำ ต้องน ำเอกสำรทั งบิดำและมำรดำยื่นวีซ่ำด้วย 
4. อำยุต่ ำกว่ำ 22 ปี ขอส ำเนำสูติบัตร (ใบเกิด) 

------------------------------------------------------------------ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่ำงหน้ำพำสปอร์ตส ำหรับยื่นวีซ่ำ 
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อัตรำค่ำบริกำรทัวร์ ดูไบ  6 วนั 4 คืน (TG) 
 

 

 

 

อัตรำนี รวม 1. ค่าต๋ัวเคร่ืองบิน ไป - กลับ ช้ันประหยัด (Economy Class) สายการบินและค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ระบุในรายการ 
2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศดูไบ 
3. ค่าพาหนะที่ระบุในรายการ พร้อมคนขับรถและ WIFI บนรถ 
4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ และค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ   
5. ค่าข้ึนตึก BURJ KHALIFA (เวลาข้ึนตึก 09.00 – 16.00 น. ท่านละ 1,700 บาท)  
6. ค่าท่ีพักโรงแรมที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า 
7. ค่าพนักงานยกกระเป๋าเข้า - ออก ในโรงแรม   
8. หัวหน้าทัวร์คอยอ่านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
9. เจ้าหน้าท่ีบริการและอ่านวยความสะดวกที่สนามบิน 
10. Welcome Pack “ซองใส่เอกสารเดินทางพร้อมเล่มโปรแกรมทัวร์” 
11. น่้าด่ืมระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ วันละ 1 ขวด ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง 
12. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล ตลอดการเดินทาง วงเงิน

ไม่เกิน 1,500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์)  
13. ค่าน่้าหนักกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ น่้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็ก ส่าหรับถือข้ึนเคร่ือง 

(Baggage) น่้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
14. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % (จากค่าบริการ)        

อัตรำนี ไม่รวม 1. ค่าธรรมเนียมท่าหนังสือเดินทาง 
2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ (3 USD x 6 DAY = 18 USD) 
3. ค่าทิปไกด์ท้องถ่ิน (3 USD x 5 DAY = 15 USD) 
4. ค่าทิปพนักงานขับรถ (2 USD x 5 DAY = 10 USD) 
5. ค่าทิปพนักงานขับรถในทะเลทราย (2 USD x 1 DAY = 2 USD) 
6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ ค่าเคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  

เง่ือนไข 
กำรส ำรองที ่

งวดที่ 1 : ส ำรองที่น่ัง มัดจ ำท่ำนละ 20,000 บำท    
พร้อมส่งส่าเนาใบโอนเงินและส่าเนาหน้าหนังสือเดินทางมายังบริษัทฯ ทางแฟกซ์ 02 – 678 – 6100   
ทำงอีเมล์  sp@beelinetour.com หรือทำงไลน์ ID: @beelinetour   
งวดที่ 2 : ช ำระส่วนทีเ่หลอื 30 วัน ล่วงหน้ำก่อนออกเดินทำง 

 

 

18 – 23 ก.ย. 62 23 – 28 ต.ค. 62 

20 – 25 พ.ย. 62 28 ธ.ค. 62 – 02 ม.ค. 63  

รำยละเอียดอัตรำค่ำบริกำรส ำหรับคณะผู้ใหญ่ 25 ท่ำนขึ นไป รำคำ (บำท) 
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ รำคำท่ำนละ   55,880.- 
เด็กต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ำน เด็ก 1 ท่ำน มีเตียง) ท่ำนละ   55,880.- 
พักห้องเด่ียวเพิ่มจำกค่ำทัวร์ท่ำนละ   9,000.- 

mailto:sp@beelinetour.com
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กำรช ำระเงิน 1.โอนผ่ำนบัญชีธนำคำร  
 ชื่อบัญชี: บริษัท บีไลน์ ทวัร์ แอนด์ แทรเวิล จ ำกัด 
 ประเภทบัญชี: ออมทรพัย ์

• SCB ธนำคำรไทยพำณิชย์ สำขำคิวเฮ้ำส์ ลุมพินี เลขที่ 227-2-04525-2 
• KBank ธนำคำรกสิกรไทย สำขำถนนสำธุประดิษฐ์ เลขที่ 033-1-98948-7 
• KTB ธนำคำรกรุงไทย สำขำถนนจันทน์ เลขที่ 036-1-44386-2 
• BAY ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ สำขำย่อยคิวเฮ้ำส์ เลขที่ 539-1-01195-4  
 

เมื่อโอนเรียบร้อยอย่าลืมส่งหลักฐานใบน่าฝากมาที่ อีเมล์ sp@beelinetour.com, Lind ID @beelinetour (คลิกลิงค์เพ่ือ
แอดไลน์ https://line.me/R/ti/p/%40beelinetour) หรือ แฟกซ์เบอร์ 02-678-6100-1 พร้อมระบุช่ือผู้ส่ง และผู้รับด้วย
นะครับ 
2.บัตรเครดิต Visa และ Master (ค่าธรรมเนียม 3%) ส่วน บัตรเครดิต AMEX (ค่าธรรมเนียม 3.5%) โปรดติดต่อพนักงาน
หากต้องการใช้บัตรเครดิต 
3.เช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษัท บีไลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จ่ากัด”  

กำรยกเลิก กรณีที่บริษัททัวร์ยกเลิกกำรเดินทำง 
นับต้ังแต่วันที่บริษัททัวร์แจ้งยกเลิกการเดินทางกับลูกค้า ทางบริษัทจะด่าเนินการคืนเงินให้ผู้ช่าระเงินมัดจ่าภายใน 15 วันท่า
การ  
- เอกสารการรับเงินคืน ส่าเนาบัตรประชาชนผู้โอนเงินมัดจ่าพร้อม เซ็นรับรองส่าเนา  
- ส่าเนาหน้าสมุดบัญชีผู้โอนเงินมัดจ่า (ช่ือบัญชีจะต้องเป็นช่ือเดียวกับผู้โอนเงินมัดจ่าเท่าน้ัน) 
กรณีผู้เดินทำงยกเลิกกำรเดินทำงเอง แต่กรุ๊ปทัวร์สำมำรถเดินทำงได้ 
ทางบริษัทจะด่าเนินการคืนเงินให้แก่ผู้มัดจองภายใน 15 วันท่าการ นับจากวันที่กรุ๊ปทัวร์เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย 
- เอกสารการรับเงินคืน ส่าเนาบัตรประชาชนผู้โอนเงินมัดจ่าพร้อม เซ็นรับรองส่าเนา  
- ส่าเนาหน้าสมุดบัญชีผู้โอนเงินมัดจ่า (ช่ือบัญชีจะต้องเป็นช่ือเดียวกับผู้โอนเงินมัดจ่าเท่าน้ัน) 
 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่หักค่าใช้จ่าย  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 41 - 59 วัน หักค่าใช้จ่าย 10,000 บาท  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 - 40 วัน หักค่าใช้จ่าย 20,000 บาท 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 - 30 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร์ 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11 - 20 วัน หักค่าใช้จ่าย 75% ของค่าทัวร์ 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 10 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์ 

1. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศ การก่อจลาจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งน้ีจะค่านึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้
ให้มากที่สุด  
2. เน่ืองจากการท่องเที่ยวน้ีเป็นการช่าระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่าน
ปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิในการใช้บริการน้ันที่ทางทัวร์จัดให้  
3. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านช่าระแล้ว  
4. หากวันเดินทางหนังสือเดินทางของท่านช่ารุด (อาทิ ขาด เปียกน่้า) ทางสายการบินไม่อนุญาต ให้เดินทาง บริษัทจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี 
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