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ชมเมืองอาบูดาบี เมือ งทีไ
่ ด ้รับการยกย่องว่าเป็ นสวรรค์แห่งทะเลทราย จนได ้รับสมญา
นามว่าเป็ น
Garden of Gulf



ี าว Grand Mosque
ชมความยิง่ ใหญ่ของสุเหร่าหินอ่อนสข



ชมการแสดง “นา้ แห่งดูไบ” เป็ นน้ าพุเต ้นระบาทีส
่ วยงามวิจต
ิ รตระการตา



ั ผัสมนต์เสน่หท
นั่ งเรือ Abra Ride สม
์ างวัฒนธรรม ทีผ
่ สมผสานกันระหว่างอาหรับดัง้ เดิม
และความทันสมัยในแบบตะวันตก ผ่านวิถช
ี วี ต
ิ สองฝั่ งน้ าของแม่น้ า Creek ในเมืองอันมั่ง
คั่ง



ั ัสประสบการณ์แปลกใหม่ สนุกสนานก ับการนง่ ั รถตะลุยทะเลทรายและการขี่
สมผ
อูฐ



้ คา
ดืม
่ ดา
่ ก ับบรรยากาศสุดโรแมนติกของพระอาทิตย์ตกดิน และมือ
่ สุดพิเศษแบบ
บาร์บค
ิ วิ อาหร ับ



ั้ 124
้ “เบิรจ
ขึน
์ คาลิฟา” Burj Khalifa ชน

กาหนดการเดินทาง
ว ันที่ 13-17, 20-24 มิ.ย. 62

24,900.-

ว ันที่ 05-09, 12-16, 26-30 ก.ย. 62

25,900.-

ว ันที่ 03-07, 11-15, 17-21, 23-27 ต.ค. 62

26,900.-

ว ันที่ 31 ต.ค.-04 พ.ย. 62

24,900.-

ว ันที่ 07-11, 14-18, 28 พ.ย.-02 ธ.ค. 62

26,900.-

ว ันที่ 05-09 ธ.ค. 62

26,900.
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โปรแกรมการเดินทาง
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โรงแรมที่
พ ัก

O

1

กรุงเทพฯ – ดูไบ – Mall of the Emirates

2

ดูไบ – กรุงอาบูดาบี – Grand Mosque – Ferrari
World – ดูไบ – ดูไบเฟรม

O

O

O

3

The Palm Project – ตึกเรือใบ – ตลาด Medinat
Jumeirah Souk – นง่ ั รถ 4WD ตะลุยทะเลทราย

O

O

O

4

พิพธ
ิ ภ ัณฑ์ดไ
ู บ – นง่ ั เรือ Abra Ride – ตลาด
เครือ
่ งเทศ และ ตลาดทอง – ห้างดูไบ –
ั้ 124 – สนามบิน
้ “เบิรจ
ขึน
์ คาลิฟา” Burj Khalifa ชน

O

X

✈

5

กรุงเทพฯ

✈

✈

✈

HOLIDAY INN
EXPRESS
AIRPORT
หรือเทียบเท่า
HOLIDAY INN
EXPRESS
AIRPORT
หรือเทียบเท่า
HOLIDAY INN
EXPRESS
AIRPORT
หรือเทียบเท่า

โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพ
06.30 น.
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ โดยมี
เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวก
09.55 น.
ออกเดินทางสู่ ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK 375
** คณะเดินทางตั้งแต่วนั ที่ 31 ต.ค. 62 เป็ นต้นไป ออกเดินทางเวลา 09.30 น. และถึงดูไบ เวลา 13.15 น. **
13.00 น.
เดินทางถึง สนามบินดูไบ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่ อง
เดินทางถึงสนามบินดูไบ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 3 ชัว่ โมง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นํา
ท่านสู่ Mall of the Emirates เป็ นห้างขนาดใหญ่ มีโรงภาพยนตร์ ลานโบว์ลิ่ง และร้านค้าอีกมากมาย รวมถึงร้านต่างๆ มี
เวลาให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสิ นค้าแฟ่ ชั้นมากมาย หรื อท่านจะเข้าเล่นที่ Ski Dubai หนึ่งในสุ ดยอดแหล่งท่องเที่ยวใน
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
ที่พกั
เดินทางเข้าสู่ ที่พกั HOLIDAY INN EXPRESS AIRPORT หรื อเทียบเท่า
วันที่ 2 ดูไบ – กรุงอาบูดาบี – Grand Mosque – Ferrari World – ดูไบ – ดูไบเฟรม
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ กรุ งอาบูดาบี (Abu dhabi) ที่มีความเขียวขจีท่ามกลางตัวเมืองที่ทนั สมัย จึงเป็ นเมืองที่ได้รับสมญานามว่า
Garden of Gulf และได้รับการย่องว่าเป็ นสวรรค์แห่งทะเลทรายอีกด้วย นําท่านผ่านชมสถานที่สาํ คัญ ๆ ของเมือง ตลอดจน
การสร้างบ้านเรื อนที่มีความสวยงาม และเห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของเมือง แม้จะตั้งอยูท่ ่ามกลางทะเลทรายอันแห้งแล้ง
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นําท่านแวะถ่ายรู ป Ferrari World และมีเวลาให้ท่านเลือกซื้อของที่ระลึกที่เป็ นแบรนด์เฟอร์รารี่ จากนั้นแวะถ่ายรู ปเป็ นที่
ระลึก ณ จุดชมวิว ชิคาโกบีช กับชายทะเลสี เทอร์ควอยซ์ ที่ท่าน Sheikh Al Nayan สร้างขึ้นมาเป็ นของขวัญแก่ชาวเมือง นํา
ท่านชม Sheikh Zayed bin Sultan al Nahyan Grand Mosque สุ เหร่ าที่งดงามที่สุดของ U.A.E. มีความใหญ่โตเป็ นอันดับ 3
ของโลก และเป็ นสุ เหร่ าประจําสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ที่ท่าน Sheikh สร้างไว้ก่อนท่านจะสวรรคต ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง
รวมทั้งหมด 10 ปี ให้ท่านได้ชมพรมลายดอกไม้ผนื ใหญ่ และโคมไฟ (Chandelier) ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ราคาราว 30 ล้าน
เหรี ยญสหรัฐ นําเข้าจากประเทศเยอรมัน ทําด้วยทองคําและทองแดง ***การเที่ยวชมมัสยิด ต้องแต่งกายให้สุภาพเรี ยบร้อย
ห้ามสวมกางเกงขาสั้นหรื อเสื้ อกล้าม ทั้งผูช้ ายและผูห้ ญิง โดยเฉพาะผูห้ ญิงต้องสวมใส่ เสื้ อผ้าที่มีความยาวคลุมถึงระดับ
ข้อมือและข้อเท้า ปกปิ ดไหล่และทรวงอกให้มิดชิด ผูห้ ญิงจะต้องมีผา้ คลุมผม และต้องถอดรองเท้าก่อนเข้ามัสยิด*** ได้
เวลาอันสมควรนําท่านกลับนครดูไบ นําท่านถ่ายรู ปกับดูไบเฟรม (Dubai frame) สัญลักษณ์ใหม่ของดูไบ ซึ่งเป็ นกรอบรู ป
ฉาบทองคําความสู งขนาด 150 เมตร กว้าง 93 เมตรที่ใหญ่ที่สุดในโลก ใช้เวลาในการก่อสร้างมาถึง 10 ปี เต็ม ด้วยจํานวน
เงินประมาณ 43.5 ล้านเหรี ยญสหรัฐ หรื อประมาณ 1.39 พันล้านบาท
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร บุฟเฟ่ ท์นานาชาติ
ที่พกั
เดินทางเข้าสู่ ที่พกั HOLIDAY INN EXPRESS AIRPORT หรื อเทียบเท่า

วันที่ 3 The Palm Project – ตึกเรื อใบ – ตลาด Medinat Jumeirah Souk – นั่งรถ 4WD ตะลุยทะเลทราย
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านแวะถ่ายรู ปด้านนอกกับโรงแรม Burj Al Arab โรงแรมสุ ดหรู ระดับ 7 ดาว รู ปทรงคล้ายเรื อใบที่งดงามและหรู หรา
ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตั้งอยูร่ ิ มอ่าวอาหรับ เป็ นที่พกั อาศัยของเศรษฐีที่มีชื่อเสี ยงชาวตะวันออกกลาง ถือเป็ นสถานที่ที่ทุก
คนใฝ่ ฝันจะมีโอกาสเข้าไปสัมผัสสักครั้งในชีวิต จากนั้นชม Medinat Jumeirah Souk หรื อเรี ยกว่า เวนิสแห่งดูไบ เป็ นตลาด
ติดแอร์ ตั้งอยูใ่ นส่ วนเดียวกับโรงแรมหรู ระดับ 5 ดาว Mina Al Salam ของตระกูล Al Maktoum ออกแบบและตกแต่งเป็ น
ศิลปะพื้นเมืองแบบอาหรับคลาสสิ ก ภายในมีสินค้าระดับ Premium มากมาย อาทิ ของที่ระลึก พวงกุญแจ ขวดทราย พรม
อิหร่ าน หัวนํ้าหอม โคมไฟ ของประดับตกแต่งบ้าน ขนมหวาน และถัว่ รสช็อกโกแลต เป็ นต้น จากนั้นนําท่านผ่านชม
พระราชวังท่านชีค (Shiekh Palace) ตื่นตาตื่นใจกับพระราชวังสุ ดอลังการของครอบครัว Shiekh Al Maktoum อันยิง่ ใหญ่
ซึ่งมีความร่ มรื่ น เต็มไปด้วยต้นไม้นานาชนิดและบรรดาเหล่านกยูง ผ่านชม New Palace ซึ่งเป็ นพระราชวังแห่งใหม่ของ
ครอบครัว Shiekh Al Maktoum ที่ก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็ จ นําท่านผ่านชมสุ เหร่ าจูไมร่ า (Jumeirah Mosque) สุ เหร่ า
คู่บา้ นคู่เมืองของดูไบ สร้างด้วยหิ นอ่อนทั้งหลัง และได้ชื่อว่าเป็ นสุ เหร่ าที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในนครดูไบ
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
บ่าย
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ ที่พกั เพื่อเปลี่ยนเครื่ องแต่งกายพร้อมตะลุยทะเลทราย ระหว่างทางแวะนําท่านชมโรงงาน
เครื่ องประดับเพชรพลอย
หมายเหตุ ท่ านทีเ่ มารถ กรุณาทานยาแก้เมาล่วงหน้ าอย่ างน้ อยครึ่งชั่วโมง หรื อควรแจ้ งหัวหน้ าทัวร์ ให้ ทราบก่ อนไปทัวร์
ทะเลทราย ทางทัวร์ จะไม่ รับผิดชอบ และไม่ อนุญาตให้ ผู้ทเี่ ป็ นโรคหัวใจขั้นรุนแรงนั่งรถไป Dune Safari โดยเด็ดขาด ***
สาหรับท่ านทีไ่ ม่ ร่วมเดินทาง Dune Safari ท่ านต้ องรอคณะอยู่ทโี่ รงแรม โดยทางบริษทั ไม่ สามารถคืนค่ าทัวร์ ให้ ได้
รวมทั้งอาหารมื้อคา่ ***
นําท่านเดินทางไปทัวร์ทะเลทราย (Dune Safari & BBQ Dinner) (อย่าลืมเสื้ อแจ็คเกต แว่นตากันแดด รองเท้าฟองนํ้า ติดตัว
ไปด้วย) นําท่านขึ้นรถ 4WD (รถขับเคลื่อน 4 ล้อ) ไปทัวร์ทะเลทราย ท่านจะได้สนุกสนานและตื่นเต้นไปกับประสบการณ์
อันแปลกใหม่ นัง่ รถตะลุยไปบนเนินทรายทั้งสู งและตํ่าสลับกันไป (Sand Dune)
คํ่า
จากนั้นให้ท่านได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ ในแคมป์ กระโจมแบบอาหรับ ดื่มดํ่าบรรยากาศสุ ดโรแมนติกของพระ
อาทิตย์ตกดินที่แสนสวยงาม และสัมผัสชีวิตแบบชาวพื้นเมือง (เบดูอิน) อาทิ การสวมชุดพื้นเมืองชาวอาหรับ ถ่ายรู ปเก็บไว้
เป็ นที่ระลึก การเพ้นท์มือแบบอาหรับ (Henna Tattoo) ลองสู บ มารากู กลิ่นผลไม้ (Shi Sha) ชมโชว์ระบําหน้าท้อง (Belly
Dance) ซึ่งเป็ นศิลปะการร่ ายรําที่เน้นการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อท้องและสะโพก รวมถึงสนุกสนานกับการขี่อูฐ
ที่พกั
เดินทางเข้าสู่ ที่พกั HOLIDAY INN EXPRESS AIRPORT หรื อเทียบเท่า

วันที่ 4 พิพธิ ภัณฑ์ ดูไบ – นั่งเรื อ Abra Ride – ตลาดเครื่ องเทศ และ ตลาดทอง – ห้ างดูไบ – ขึน้ “เบิร์จคาลิฟา” Burj Khalifa ชั้น 124 –
สนามบิน
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ดูไบ (Dubai Museum) เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่ทนั สมัยที่สุดในตะวันออกกลาง สร้างเมื่อศตวรรษที่ 19
บูรณะครั้งล่าสุ ดปี 1970 เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเรื่ องราวประวัติศาสตร์ที่สาํ คัญ เช่น การค้นพบงานศิลปะภายในหลุมฝัง
ศพที่ Al Qusais ซึ่งมีอายุมากกว่า 4,000 ปี ประทับใจกับการบอกเล่าเรื่ องราวประวัติศาสตร์ของชาวอาหรับโบราณผ่าน
เทคโนโลยีสมัยใหม่ จากนั้นนําท่านเดินทางไปยัง Dubai Creek เป็ นทะเลที่สร้างขึ้นโดยการขุดเข้ามาในชายฝั่ง ซึ่งแบ่งนคร
ดูไบออกเป็ น 2 ส่ วน คือ Deira Dubai และ Bur Dubai มีความยาวประมาณ 14 กิโลเมตร มีท่าจอดเรื อ 8 ท่า ให้ท่านได้ชม
และถ่ายรู ปกับทัศนียภาพสองฟากฝั่งของแม่น้ าํ Creek ตามอัธยาศัย ให้ท่านได้ถ่ายรู ปในย่าน Bastakiya และนําท่านนัง่ เรื อ
Abra Ride สัมผัสมนต์เสน่ห์ทางวัฒนธรรมผ่านวิถีชีวิตสองฝั่งนํ้าของแม่น้ าํ Creek จากนั้นเดินสู่ ตลาดเครื่ องเทศ (Gold &
Spicy Souk)และตลาดทอง (Gold Souk) เป็ นตลาดทองที่ใหญ่ที่สุดในโลก จําหน่ายผลิตภัณฑ์ Jewelry ทุกประเภท เช่น มุก
อัญมณี ต่าง นําท่านชมโรงงานเครื่ องหนังชั้นดีของดูไบ จากนั้นนําท่านสู่ หา้ งดูไบ (Dubai Mall) ห้างที่ใหญ่ที่สุดในโลก
และมีพิพิธภัณฑ์สตั ว์น้ าํ ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยูภ่ ายใน ให้ท่านได้ถ่ายรู ปหน้าตูป้ ลา ที่มีขนาดใหญ่กว่าคนสิ บคนยืนเรี ยงกัน
อิสระในห้างให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก สิ นค้าแบรนด์เนมชื่อดังมากมายจากยุโรป ไม่วา่ จะเป็ นเสื้ อผ้าสุ ภาพบุรุษและ
สุ ภาพสตรี กระเป๋ าถือ เครื่ องใช้ไฟฟ้า เครื่ องกีฬา เป็ นต้น และในเวลา 18.00-24.00 น. ของทุกวัน ท่านจะได้ชมการแสดง
“นํ้าพุแห่งดูไบ” เป็ นนํ้าพุเต้นระบําอันสวยงามวิจิตร อยูใ่ นทะเลสาบเบิร์จคาลิฟา ที่เป็ นศูนย์กลางของนครดูไบ ถือเป็ นนํ้าพุ
ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ณ ปัจจุบนั นี้ โดยรอบถูกรายล้อมไปด้วยตึกที่มีชื่อเสี ยงมากมาย สิ่ งพิเศษของนํ้าพุแห่งดูไบนี้ คือ จะใช้
ไฟทั้งสิ้ น 6,600 ดวง โปรเจคเตอร์สี 50 ตัว ควบคุมการทํางานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยจะแสดงประกอบดนตรี ครั้งละ
ประมาณ 5 นาที โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้ นกว่า 7.2 พันล้านบาท
กลางวัน
อิสระอาหารกลางวัน
บ่าย
นําท่านขึ้น “เบิร์จคาลิฟา” Burj Khalifa ชั้น 124 ตึกที่สูงที่สุดในโลก มีความสู งถึง 828 เมตร มีท้ งั หมด 160 ชั้น ออกแบบ
โดยนายเอเดรี ยน สมิธ สถาปนิกจากชิคาโก ซึ่ งคณะจะได้มีโอกาสขึ้นลิฟท์ที่มีความเร็ วที่สุดในโลกคือ 18 เมตร ต่อวินาที
หรื อ 65 กิโลเมตร ต่อชัว่ โมง ไปถึงชั้น 124 เพื่อชมวิวจากของนครดูไบได้ทวั่ ทุกทิศที่สวยงาม โดยตึกนี้ออกแบบตบแต่ง
ภายในโดย Giorgio Armani
19.00 น.
เดินทางสู่ สนามบินดูไบ อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งใน Duty Free เพลิดเพลินกับสิ นค้าแบรนด์เนม และนํ้าหอมยีห่ อ้ ดังมากมาย
22.30 น.
ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ EK 374
***คณะเดินทางตั้งแต่วนั ที่ 31 มี.ค. 62 เป็ นต้นไป ออกเดินทางเวลา 22.35 น. และถึงกรุ งเทพฯ เวลา 07.35 น.***
วันที่ 5 กรุงเทพฯ
08.00 น.
ถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพมหานคร ด้วยความสวัสดิภาพ
***ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ห้างสรรพสิ นค้าและร้านค้าขนาดใหญ่จะปิ ดให้บริ การทุกวันศุกร์***
…………………………………………………..

โปรแกรม : Dubai Grand Mosque 5 ว ัน 3 คืน
โดยการบินเอมิเรตส ์ (EK)
กาหนดว ันเดินทาง:

อ ัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง

ผู ้ใหญ่
พักห ้องละ
2-3 ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุ2ปี
แต่ไม่ถงึ 12ปี
[มีเตียง]
พักกับผู ้ใหญ่
1 ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุ2ปี
แต่ไม่ถงึ 12ปี
[มีเตียง]
พักกับผู ้ใหญ่
2 ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุ2ปี
แต่ไม่ถงึ 7ปี
[ไม่มเี ตียง]
พักกับผู ้ใหญ่
2 ท่าน
ท่านละ

ราคา
ไม่รวมตัว๋
ท่านละ

พักเดีย
่ วเพิม
่
ท่านละ

13-17 มิ.ย. 62

24,900.-

24,900.-

24,900.-

24,900.-

12,900.-

3,500.-

20-24 มิ.ย. 62

24,900.-

24,900.-

24,900.-

24,900.-

12,900.-

3,500.-

05-09 ก.ย. 62

25,900.-

25,900.-

25,900.-

25,900.-

13,900.-

3,900.-

12-16 ก.ย. 62

25,900.-

25,900.-

25,900.-

25,900.-

13,900.-

3,900.-

26-30 ก.ย. 62

25,900.-

25,900.-

25,900.-

25,900.-

13,900.-

3,900.-

03-07 ต.ค. 62

26,900.-

26,900.-

26,900.-

26,900.-

14,900.-

3,900.-

11-15 ต.ค. 62

26,900.-

26,900.-

26,900.-

26,900.-

14,900.-

3,900.-

17-21 ต.ค. 62

26,900.-

26,900.-

26,900.-

26,900.-

14,900.-

3,900.-

23-27 ต.ค. 62

26,900.-

26,900.-

26,900.-

26,900.-

14,900.-

3,900.-

31 ต.ค.-04 พ.ย. 62

24,900.-

24,900.-

24,900.-

24,900.-

12,900.-

3,900.-

07-11 พ.ย. 62

26,900.-

26,900.-

26,900.-

26,900.-

12,900.-

3,900.-

14-18 พ.ย. 62

26,900.-

26,900.-

26,900.-

26,900.-

12,900.-

3,900.-

28 พ.ย.-02 ธ.ค. 62

26,900.-

26,900.-

26,900.-

26,900.-

12,900.-

3,900.-

05-09 ธ.ค. 62

26,900.-

26,900.-

26,900.-

26,900.-

12,900.-

3,900.-

**โปรแกรมอาจจะมีการปร ับเปลีย
่ นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล**

เงื่อนไขการให้ บริการ
 ชําระเงินมัดจําท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นงั่ จะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจําแล้วเท่านั้น
 ส่ งสําเนาหน้าพาสปอร์ตของผูท้ ี่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน เพื่อทําการจองคิวยืน่ วีซ่า ภายใน 3 วันนับ
จากวันจอง หากไม่ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริ ษทั ขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดย อัตโนมัติ
 เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรี ยมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนั ที
 หากท่านที่ตอ้ งการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณี ลูกค้าอยูต่ ่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสาร
ทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 การยืน่ วีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรี ยมเอกสาร และมีข้นั ตอนการยืน่ วีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยืน่ รายบุคคล
(แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสิ นใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
 หากในคณะของท่านมีผตู ้ อ้ งการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ ู งอายุ, มีโรคประจําตัว หรื อไม่ สะดวกในการ
เดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแล สมาชิกภายในครอบครัว
ของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจําเป็ นต้องดูแล คณะทัวร์ท้ งั หมด

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณี มีความประสงค์อยูต่ ่อ จะต้อง
ไม่เกินจํานวนวัน และอยูภ่ ายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
 ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรื อเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณี เกิดอุบตั ิเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่ องสุ ขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางบริ ษทั ได้ **
เบี้ยประกันเริ่ มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบี้ยประกันเริ่ มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุต้ งั แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสี ยชีวิตหรื อเสี ยอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท]
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษทั ดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
 ค่าธรรมเนียมวีซ่า UAE

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 %

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
 ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสื อเดินทาง
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่ องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าธรรมเนียมหนังสื อเดินทาง, ค่านํ้าหนักเกินจาก
ทางสายการบินกําหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 2 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณี เกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจําตัว, ค่า
กระเป๋ าเดินทางหรื อของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
 ค่าธรรมเนียมนํ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณี ที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 ค่าบริ การยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึ่งท่านจะ
 ต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
 ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ทอ้ งถิ่น (20 ดอลล่าร์สหรัฐฯ)
 ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (15 ดอลล่าร์สหรัฐฯ)

เงื่อนไขการชาระค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง
หากท่ านไม่ ผ่านการอนุมัติวซี ่ าหรื อยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาเป็ น
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่ าใช้ จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง

ข้ อมูลเบื้องต้ นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า
 การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริ ษทั ทัวร์ การเตรี ยมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา ของ
สถานทูตง่ายขึ้น
 กรณี ท่านใดต้องใช้พาสปอร์ ตเดิ นทาง ช่ วงระหว่างยื่นวีซ่า หรื อ ก่ อนเดิ นทางกับทางบริ ษทั ท่านต้องแจ้งให้ทางบริ ษทั ฯ
ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่ งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้างนานและอาจไม่
สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมตั ิวีซ่าได้
 สําหรับผูเ้ ดิ นทางที่ศึกษาหรื อทํางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดําเนิ นเรื่ องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรื อ
ศึกษาอยูเ่ ท่านั้น
 หนังสื อเดินทางต้องมีอายุไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่ มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วตํ่ากว่า 6 เดือน
 ผูเ้ ดิ นทางต้องไปยื่นคําร้ องขอทําหนังสื อเดิ นทางเล่มใหม่ และกรุ ณาเตรี ยมหนังสื อเดิ นทางเล่มเก่า ให้กบั ทางบริ ษทั ด้วย
เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ในการยืน่ คําร้องขอวีซ่า และจํานวนหน้าหนังสื อเดินทาง ต้อง
เหลือว่างสําหรับติดวีซ่าไม่ต่าํ กว่า 3 หน้า
 ท่านที่ใส่ ปกหนังสื อเดินทางกรุ ณาถอดออก หากมีการสู ญหาย บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสื อเดินทางนั้นๆ และ
พาสปอร์ต ถือเป็ นหนังสื อของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉี กขาด หรื อ การขีดเขียน หรื อ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม

ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินและทีน่ ั่งบนเครื่ องบิน
 ทางบริ ษทั ได้สาํ รองที่นงั่ พร้อมชําระเงินมัดจําค่าตัว๋ เครื่ องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริ ษทั ขอ
สงวนสิ ทธิ์ การเรี ยกเก็บค่ามัดจําตัว๋ เครื่ องบิน ซึ่ งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลา
เดินทาง
 หากตัว๋ เครื่ องบินทําการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้น
จริ ง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้อย
 นัง่ ที่ Long Leg โดยปกติอยูบ่ ริ เวณทางออกประตูฉุกเฉิ น และผูท้ ี่จะนัง่ ต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกําหนด เช่น
ต้องเป็ นผูท้ ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ื่นได้อย่างรวดเร็ วในกรณี ที่เครื่ องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉิ น
ได้ (นํ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผทู ้ ี่มีปัญหาทางด้านสุ ขภาพและร่ างกาย และอํานาจในการให้ที่นงั่ Long leg ขึ้นอยู่
กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น

กรณียกเลิกการเดินทาง













แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณี ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตามจํานวน
ที่ บริ ษทั ฯกําหนดไว้ (30ท่านขึ้นไป) เนื่ องจากเกิ ดความเสี ยหายต่อทางบริ ษทั และผูเ้ ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน
บริ ษทั ต้องนําไปชําระค่าเสี ยหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดิ นทางได้ ซึ่ งจะต้องมีใบรั บรองแพทย์จากโรงพยาบาลรั บรอง บริ ษทั ฯจะทําการเลื่ อนการ
เดินทางของท่าน ไปยังคณะต่อไปแต่ท้ งั นี้ท่านจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจําตัว๋
และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ
กรณี ยนื่ วีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมตั ิวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผา่ น) และท่านได้ชาํ ระค่าทัวร์หรื อมัดจํามาแล้ว ทางบริ ษทั
ฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริ การยื่นวีซ่า / ค่ามัดจําตัว๋ เครื่ องบิน หรื อค่าตัว๋ เครื่ องบิน (กรณี
ออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ว) ค่าส่ วนต่างในกรณี ที่กรุ๊ ปออกเดินทางไม่ครบตามจํานวน
กรณี วีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรื อหลังออกตัว๋ โดยสาร บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ท้ งั หมด
กรณี ผเู ้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรื อการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริ ษทั
ของสงวนสิ ทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ท้ งั หมด

ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่ องโรงแรมทีพ่ กั
 เนื่ อ งจากการวางแปลนห้องพักของแต่ ละโรงแรมแตกต่ างกัน จึ งอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเดี่ ยว (Single), ห้องคู่
(Twin/Double) ต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรื อ อยูค่ นละชั้นกัน และโรงแรมไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน ซึ่ งถ้าเข้าพัก 3 ท่าน
ผูเ้ ดินทาง จะได้หอ้ งพักประเภท ห้องคู่ 1 ห้อง และ ห้องพักเดี่ยว 1 ห้อง และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 กรณี ที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์
ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่าง
อาบนํ้า ซึ่งขึ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน

ข้ อมูลเบื้องต้ นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นขอวีซ่า
 สําเนาสี หนังสื อเดินทางที่ชดั เจน ไม่ใช่ถ่ายจากมือถือ และวันหมดอายุหนังสื อเดินทางต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นับ
จากวันเดินทางกลับถึงประเทศไทย
 รู ปถ่าย : รู ปสี ขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังสี ขาวเท่านั้น (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 2 รู ป
o กรุ ณากรอกชื่อของบิดา-มารดาของผูท้ ี่เดินทาง และชื่อคู่สมรส (กรณี ผหู ้ ญิงที่แต่งงานแล้ว)
 กรณี ผเู ้ ดินทางอายุไม่ถึง 20 ปี บริ บูรณ์
o เด็ก ไม่ได้เดินทาง กับบิดาและมารดา จะต้องมีหนังสื อยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศจากเขตหรื ออําเภอ
(ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) + หน้าพาสปอร์ ตของบิดาและ มารดา + หนัง สื อรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ)รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซ่าที่ได้กล่าวมานี้ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นที่ทางบริ ษทั ฯ ได้จดั ทําขึ้น
จากประสบการณ์และระเบียบของสถานทูตฯ ซึ่ งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามแต่สถานการณ์ และคุณสมบัติของ
ลูกค้าในแต่ละราย
o เด็ก ไม่ได้เดินทาง กับบิดา จะต้องมีหนังสื อยินยอมให้บุตรเดินทาง(ของมารดา) ไปต่างประเทศจากเขตหรื ออําเภอ
(ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) + หน้าพาสปอร์ตของบิดาและ มารดา
o เด็ก ไม่ได้เดินทาง กับมารดา จะต้องมีหนังสื อยินยอมให้บุตรเดินทาง(ของบิดา) ไปต่างประเทศจากเขตหรื ออําเภอ
(ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) + หน้าพาสปอร์ตของบิดาและ มารดา

ระยะเวลาในการยื่นวีซ่า 14 วันทาการ ไม่ รวมเสาร์ -อาทิตย์
หมายเหตุ : ทาง UAE Immigration อาจมีการ ขอรายละเอียดเพิ่มเติม จากที่ได้แจ้งไว้ ขึ้นอยู่กบั การพิจารณาของเจ้าหน้าที่ และ
เอกสาร ของแต่ละท่าน การอนุมตั ิวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริ ษทั ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้ น ทั้งนี้ บริ ษทั เป็นเพียง
ตัวกลางและคอยบริ การอํานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านั้น อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตเป็ นผูเ้ รี ยกเก็บ หากท่านโดน
ปฏิเสธการขออนุมตั ิวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนอัตราค่าธรรมเนียมในการยืน่ วีซ่า และมีสิทธิ์ไม่แจ้งสาเหตุการปฏิเสธวีซ่า

