วันแรก

สนามบินสุวรรณภูมิ

23.55 น.

ขอเชิญ คณะพรอ มกัน ณ สนามบิน สุ ว รรณภูมิ อาคารผู โดยสารขาออก ชั้ น 4
ประตู ท างเขา หมายเลข 8-9
เคานเตอร T สายการบิน Emirate Airlines โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวก

วันที่สอง

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดูไบ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส – เมืองดูไบ – ขึ้นชมดานวิวบน
อาคารดูไบเฟรม – สุเหราจูไมรา – พระราชวังชีค – อาคารบุรจญอัลอาหรับ – ตลาดมาดินัทจูไมรา – ศูนยรวม
สินคาพื้นเมือง – หางเอมิเรตส มอลล

03.30 น.

นําทานเดินทางสู สนามบินดูไบ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยเที่ยวบินที่ EK377
** ใชเวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง 55 นาที บริการอาหารและเครือ
่ งดื่มบนเครื่อง **
เดินทางถึง สนามบินดูไบ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส

07.15 น.

นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร ** เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทยประมาณ 3 ชั่วโมง **
นําทานเดินทางเขาสู เมืองดูไบ (Dubai) เปนเมืองที่ใหญที่สุดของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ตั้งอยูทางภาคเหนือ
ของประเทศ ถือเปนเมืองแหงความมหัศจรรยเพราะถูกผันแปรจากดินแดนแหงทะเลทราย สูดินแดนแหงโลกอนาคต ความ
มั่งคั่งทางการคา บริการการพัฒนาอสังหาริมทรัพย และศูนยกลางธุรกิจ ไมจํากัดเฉพาะการคาน้ํามันแบบกอนๆ สูการเปน
เมื องแห งผู นํ า เทคโนโลยี ส มั ย ใหมที่ สุด ของโลกแหง หนึ่ง ไมมี สิ่ง ใดบนโลกใบนี้ ที่ เมื อ งดู ไบจะทํ า ไมไ ด แมก ารสร า ง
แผนดินและจารึกลงบนแผนที่โลกในอาณาเขตของตนเอง
นําทาน ขึ้นชมวิวดานบนอาคารดูไบเฟรม (Dubai Frame) สัญลักษณใหมของเมืองดูไบ อาคารหนาตาคลาย กรอบ
รูป ที่ใหญที่สุดในโลก ซึ่งเปนกรอบรูปฉาบทองคําความสูงขนาด 150 เมตร กวาง 93 เมตร ใชเวลาในการกอสรางมาถึง
10 ปเต็ม ดวยจํานวนเงินประมาณ 43.5 ลานเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1.39 พันลานบาท คือการแสดงภาพใหผูเขาชมได
เห็ น ถึ ง สภาพแวดล อ มของประเทศดู ไ บ ทั้ ง ในอดี ต ป จ จุ บั น และอนาคต เพราะที่ ตั้ ง ของดู ไ บเฟรม นั้ น อยู บ ริ เ วณ
สวนสาธารณะ Zabeel Park ซึ่งเปนเขตแบงระหวางเมืองเกาและเมืองใหมอยางพอดิบพอดี ** รอบของการขึ้นชมวิว
บนอาคาร ดูไบเฟรม อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ขึ้นอยูกับชวงเวลา และ อัตราคาบริการของบัตรขึ้น
ชม ตามอัตราที่คณะกําหนดเทานั้น **

นําทานผานชม สุเหรา จูไมรา (Jumeirah Mosque) สุเหราคูบานคูเมืองของเมืองดูไบ สรางดวยหินออนทั้งหลัง และ
ไดชื่อวาเปนสุเหราที่สวยงามมากที่สุดแหงหนึ่งในเมืองดูไบ ผานชม ชายหาดจูไมรา (Jumeirah Beach) สถานที่ตาก
อากาศยอดนิยมของชาวดูไบ

จากนั้นนําทานผานชม พระราชวังทานชีค (Shiekh Palace) ตื่นตาตื่นใจกับการถายภาพเปนที่ระลึกหนาพระราชวังอัน
งดงามสุดอลังการของครอบครัวชีคค อัล มัคตูม (Shiekh Al Maktoum) ซึ่งมีความรมรื่นเต็มไปดวยตนไมและพืชพรรณนา
นาชนิด และบรรดาเหลานกยูงมากมายนับหลายสิบตัวที่ถูกเนรมิตขึ้นทามกลางเมืองแหงทะเลทราย
จากนั้นนําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ อาคารบุรจญอัลอาหรับ (Burj Al Arab) โรงแรมสุดหรูระดับ 7 ดาว รูปทรงคลาย
เรือใบที่งดงามและหรูหราที่สุดแหงหนึ่งของโลก ตั้งอยูริมอาวอาหรับ เปนที่พักอาศัยของเศรษฐีที่มีชื่อเสียงชาวตะวันออก
กลาง

จากนั้นนําทานเดินทางสู ตลาดเมดินัท จูไมรา (Medinat Jumeirah Souk) ตลาดพื้นเมืองโบราณแตแฝงไปดวย
ความโรแมนติก ตกแตงสไตลอาหรับผสมผสานกับวัฒนธรรมของตะวันออกกลางแบบดั้งเดิม มีทั้งรานแบบรถเข็นแผงลอย
และบานมีรานขายของที่ระลึก เสื้อผาแฟชั่น เครื่องประดับ รานบูติก รานอาหารสุดหรูที่มีความหลากหลายและขึ้นชื่อจาก
ทั่วโลก ตั้งแตรานกาแฟไปจนถึงภัตตาคาร ทามกลางวิวทิวทัศนที่สวยงามของสถาปตยกรรมเมืองเกาและโอบลอมดวยลํา
คลองสวยงาม

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
นําทานเดินทางสู ศูนยรวมสินคาพื้นเมือง (Local Product Shop) จําหนายของฝาก ของที่ระลึกทองถิ่นของเมือง
ดูไบ เชน พรม เครื่องประดับ ชุดพื้นเมือง รูปติดผนัง เปนตน
นํา ท านเดิ นทางสู หา งเอมิ เรตส มอลล (Emirates Mall) เป นห า งขนาดใหญที่ ได รับ ความนิย มสู ง มีโ รงภาพยนตร
Cinestar แบบคอมเพล็กซ มีอารเคดกวางใหญ ติดตั้งตูเกมส ลานโบวลิ่ง และรานคาอีกมากมาย รวมถึงรานตางๆ ที่ไดรับ
ความนิยมในเมืองดูไบ และ Borders, Debenhams, Zara และแมแต Harvey Nichols สินคาแบรนดดังอยาง H&M และ
Phat Farm สําหรับลูกคาทั่วไป และ Via Rodeo ที่เต็มไปดวย Versace, D&G, Ferragamo และอื่นๆ จุดที่โดดเดนที่สุด

ของ Mall of the Emirates ก็คือ สกี ดูไบ (Ski Dubai) ไมนาแปลกใจที่ Mall of the Emirates เปนหางสรรพสินคาที่
ไดรับความนิยมสูงสุดในเมืองดูไบเพราะ สกี ดูไบ (Ski Dubai) คือหนึ่งในสุดยอดแหลงทองเที่ยวในประเทศสหรัฐอาหรับ
เอมิเ รตส สามารถเลือกเลน ระหวา งสกี สโนวบอรด เลื่อนหิมะ หรือโยนบอลหิม ะในสวนหิมะ หรือ สามารถเลือกดื่ม ชา
กาแฟ รับประทานอาหารใน Mall of the Emirates มีรานอาหารใหคุณเลือกแบบนับไมถวนเลยทีเดียว เชน Apres รานมี
สไตลที่พักสําหรับนักเลนสกี มีเครื่องดื่มบริการทันใจหรือเลือกทานฟองดูก็ได, ใกล Ski Dubai เปนที่ตั้งราน Sezzam ซึ่งมี
เมนูอาหารนานาชาติใหเลือกมากมาย, The Butcher’s Shop รวมอาหารสุดยอดที่นําเขาจากแอฟริกาใต ที่ที่คุณตองแวะ
ทาน Biltong (เนื้อตากแหง) หรือสเต็กรสเลิศ
เย็น
พักที่

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (อาหารเกาหลี แบบเซ็ตเมนู)
IBIS AL BARSHA HOTEL, DUBAI หรือเทียบเทา

วันที่สาม

ดูไบ – นั่งรถไฟโมโนเรล สูโครงการเดอะปาลม – โรงแรมแอตแลนติส – ตะลุยทัวรทะเลทรายพรอมดินเนอร
สไตลอาหรับ

เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทาน นั่งรถไฟโมโนเรล (Monorail) สูโครงการเดอะปาลม (The Palm Project) เปนสุดยอดโครงการของ
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยการถมทะเลใหเปนเกาะเทียม สรางเปนรูปตนปาลม จํานวน 3 เกาะ มีทั้งโรงแรม รีสอรท
อพารตเมนท รานคา ภัตตาคาร ผับ บาร รวมทั้งสํานักงานตางๆ นับวาเปนสิ่งมหัศจรรยอันดับที่ 8 ของโลก และสวนของ
โครงการไดถูกจารึกใหเปนสวนหนึ่งในแผนที่โลกเรียบรอย

นําทาน ผานชมความหรูหราและยิ่งใหญของ โรงแรมแอตแลนติส (Atlantis Hotel) ที่อยูบริเวณสวนปลาย หรือ ยอด
ของโครงการเดอะ ปาลม ** รอบของการนั่งรถไฟโมโนเรล อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ขึ้นอยูกับ
ชวงเวลา และ อัตราคาบริการ ตามอัตราที่คณะกําหนดเทานั้น กรณีที่ไมสามารถนั่งรถไฟได ไมวากรณีใดก็ตาม
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถคืนคาใชจาย ไมวาสวนใดสวนหนึ่งใหกับทานไดทุกกรณี เนื่องจากเปนการ
ชําระลวงหนากับผูแทนเรียบรอยแลวทั้งหมด **
กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)
ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู โรงแรมที่พัก เพื่อเตรียมความพรอม เปลี่ยนเครื่องแตงกายสําหรับตะลุย
ทะเลทราย
** คําแนะนํา **
- ควรเตรียมเสื้อคลุมกันแดด แวนตากันแดด รองเทาลําลองที่สวมใสสบาย เพื่อตะลุยทะเลทราย
- ทานที่เมารถ กรุณาทานยาแกเมารถลวงหนาอยางนอยครึ่งชั่วโมงกอนออกเดินทาง และ ควรแจงใหหัวหนา
ทัวรทราบ
- กิจกรรมนี้ ไมอนุญาตใหผูที่เปนโรคหัวใจขั้นรุนแรง หรือ ตั้งครรภ เขารวมโดยเด็ดขาด กรณีเกิดความเสียหาย
ไมวากรณีใดๆทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถรับผิดชอบไดทุกกรณี

- สําหรับทานที่ไมรวมเดินทางตะลุยทะเลทราย ทานจําเปนตองพักผอนรอคณะอยูที่โรงแรมที่พัก โดยทางบริษัท
ไมสามารถคืนคาใชจายในสวนนี้ หรือ สวนใดสวนหนึ่งใหกับทานไดทุกกรณี รวมไปถึงอาหารมื้อค่ําที่รวมอยูใน
กิจกรรม เพราะเปนการชําระแบบเหมาจายชวงหนาแลวทั้งหมด ทานสามารถเลือกชอปปงที่หางสรรพสินคา
โดยแจ ง ให หั ว หน า ทั ว ร ท ราบ หรื อ เพื่ อ ประสานงานติ ด ต อ บริ ก ารรถรั บ ส ง ซึ่ ง อาจมี ค า ใช จ า ยเพิ่ ม กรุ ณ า
ตรวจสอบเปนกรณีพิเศษ
นําทาน ตะลุยทะเลทราย ดวยรถยนตขับเคลื่อน 4 ลอ (4WD Sand Dune / Desert Safari) เพื่อเดินทางสู
ทะเลทราย (The Desert) ทานจะไดสนุกสนานและตื่นเตนไปกับประสบการณอันแปลกใหม นั่งรถตะลุยไปบนเนินทราย
ทั้งสูงและต่ําสลับกัน

เย็น

พักที่

บริการอาหารค่ํา ในแคมปกระโจมสไตลอาหรับ พื้นเมืองเบดูอิน (Bedouin)
**อิสระใหทานไดเพลิดเพลินกับกิจกรรมตางๆ ในแคมปกระโจมแบบอาหรับ ดื่มด่ําบรรยากาศสุดโรแมนติกของ
พระอาทิตยตกดินที่แสนสวยงาม และสัมผัสชีวิตแบบชาวพื้นเมืองเบดูอิน (Bedouin) อาทิ การสวมชุดพื้นเมือง
ชาวอาหรับเพื่อถายรูปเก็บไวเปนที่ระลึก การเพนทมือแบบอาหรับ (Henna Tattoo) ลองสูบ มารากู กลิ่นผลไม
(Shi Sha) ชมโชวระบําหนาทอง (Belly Dance) ซึ่งเปนศิลปะการรายรําที่เนนการเคลื่อนไหวของกลามเนื้อ
ทองและสะโพก รวมถึงสนุกสนานกับการขี่อูฐ (Camel Ride) ** ชวงเวลาของการนั่งรถตะลุยทะเลทราย อาจ
เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม ขึ้นอยูกับชวงเวลา และ อัต ราคาบริก าร ตามอัตราที่ค ณะกําหนดเทา นั้น
กรณีที่ไมสามารถตะลุยทะเลทรายได ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถคืนคาใชจาย ไมวา
สวนใดสวนหนึ่งใหกับทานไดทุกกรณี เนื่องจากเปนการชําระลวงหนากับผูแทนเรียบรอยแลวทั้งหมด **
IBIS AL BARSHA HOTEL, DUBAI หรือเทียบเทา

วันที่สี่

ดู ไ บ – เมื อ งอาบู ด าบี – เฟอร ร ารี่ เวิ ล ด – โรงแรมเอมิ เ รตส พ าเลซ – อาคารเอทิ ฮั ด ทาวเวอร – ทํ า เนี ย บ
ประธานาธิบดี แหงเมืองอาบูดาบี – ดูไบ

เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู เมืองอาบูดาบี (Abu Dhabi) เปนเมืองหลวงและเมืองที่ใหญเปนอันดับ 2 ของประเทศสหรัฐอาหรับเอ
มิเรตส ตั้งอยูบนเกาะรูปตัวที ยื่นออกไปบริเวณอาวเปอรเซีย ถือเปนเมืองที่มีคาครองชีพสูงที่สุดอันดับ 3 ในภูมิภาค และ
อันดับ 26 ของโลก เปนเมืองที่ไดรับสมญานามวา Garden of Gulf หรือ อาวแหงความเขียวขจี และมีความอุดมสมบูรณไป
ดวยสวนสวยงามทามกลางทะเลทราย
นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึกกับ เฟอรรารี่เวิลด (Ferrari World) เปนแหลงรวมเทคโนโลยี นวัตกรรมทั้งยานยนต
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส และสรรพสิ่งที่เปนองคความรูเชิงวิศวกรรม, ศิลปกรรม การออกแบบ วิจัย พัฒนา จากรถยนตเฟอร
รารี่ และทุกๆ ศาสตรในโลก เอามารวมกันเพื่อสรางเปนโครงการนี้ ที่เปนทั้งสวนสนุกในรมขนาดใหญที่สุดในโลก

โชวรูมเทคโนโลยี, โชวรูมวิศวกรรมยานยนต, แหลงรวมเทคนิคความรู และความบันเทิงทุกอยางเอาไวในนี้ ** คาบัตร
เขาชม เฟอรรารี่ เวิลด ทานละ ประมาณ 80-100 ยูเอสดอลลาหสหรัฐอเมริกา (USD.) ขึ้นอยูกับชวงเวลา และ
ชวงฤดูกาล ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได หรือ ทานสามารถเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกจากเฟอรรารี่ เวิลด
มากมายที่รานขายของที่ระลึก **
นําทานเขาชม สุเหราหลวงแหงเมืองอาบูดาบี (Grand Mosque of Abu Dhabi) หรือ สุเหรา ชีคค ซายิด บิน สุล
ตาล อัล นารยันต (Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan Mosque) สุเหราประจําเมืองหลวงที่ทาน Sheikh Zayed Bin
Sultan Al Nahyan หรือ ทานชีคค บุคคลสําคัญของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส เปนเจาผูครองรัฐอาบูดาบี เปนผูกอตั้ง
ประเทศสหรั ฐ อาหรั บ เอมิ เ รตส และ เป น ประธานาธิ บ ดี ค นแรกของประเทศสหรั ฐ อาหรั บ เอมิ เ รตส ผู เ ป น ที่ รั ก และ
เปรียบเสมือนบิดาของชาวสหรัฐอาหรับเอมิเรตส สรางไวกอ
 นทานจะสวรรคต การกอสรางใชเวลารวมทั้งหมด 10 ป ภายใน
สุเหราแหงนี้มีพรมทอมือผืนที่ใหญที่สุดในโลกขนาด 5,627 ตารางเมตร ผลงานทองถิ่นของชาวอาหรับโบราณ และ โคม
ไฟ Chandelier ที่ใหญที่สุดในโลก นําเขาจากประเทศเยอรมันทําดวยทองคําและทองแดงซึ่งถูกสั่งทําขึ้นพิเศษ ซึ่ง
ภายหลังที่ทานชีคคสวรรคต ทางรัฐบาลจึงใชสุเหราแหงนี้เปนสุสานหลวงที่ฝงพระบรมศพของทาน สุเหราแหงนี้สามารถ
รองรับผูมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาไดสูงถึง 40,000 คน ** รอบของการเขาชม สุเหราหลวงแหงเมืองอาบูดาบี
อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ขึ้นอยูกับชวงเวลา และ อัตราคาบริการของบัตรขึ้นชม ตามอัตราที่คณะ
กําหนดเทานั้น กรณีไมสามารถเขาชมได ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถคืนคาใชจาย
ไมวาสวนใดสวนหนึ่งใหกับทานไดทุกกรณี เนื่องจากเปนการชําระลวงหนากับผูแทนเรียบรอยแลวทั้งหมด **
หมายเหตุ : โปรดแตงกายดวยชุดสุภาพ สําหรับเขาชมสุเหราหลวง
การเขาชมสุเหราหลวง จําเปนตองแตงกายดวยชุดสุภาพ และ ถอดรองเทากอนเขาชม
สุภาพสตรี : ควรสวมกางเกงขายาวคลุมขอเทา เสื้อแขนยาวคลุมขอมือ มิดชิดไมรัดรูป และเตรียมผาสําหรับ
คลุมศีรษะ
สุภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสื้อแขนยาว ไมรัดรูป

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)
นําทานผานชม โรงแรมเอมิเรตสพาเลซ (Emirates Palace Hotel) ซึ่งในอดีตใชเปนที่รับรองผูนําประเทศในเครือ
GCC หรือ คณะมนตรีความรวมมือรัฐอาวอาหรับ ไดแก บารเรน การตาร คูเวต โอมาน ซาอุดิอารเบีย และสหรัฐอาหรับเอ
มิเรตส พระราชอาคันตุกะของทานชีคค ปจจุบันเปนโรงแรมที่อยูในความดูแลของรัฐบาลเมืองอาบู ดาบี บริหารโดยกลุม
Kempinski เปดใหบริการครั้งแรกเมื่อป 2548 โดยใชงบประมาณกอสรางทั้งสิ้นประมาณ 3 พันลานเหรียญสหรัฐอาหรับเอ
มิเรตส ซึ่งมีความสวยงามดุจดั่งพระราชวังของเจาผูครองนคร โรงแรมแหงนี้อยูบนที่ดินของทานชีคค อดีตประธานาธิบดี
อีกเชนกัน อาคารเอทิฮัดทาวเวอร (Etihad Tower) แวะถายรูปกับตึกเอทิฮัดทาวเวอร (Etihad Tower) คือกลุมอาคารที่ใช
ในการถายทําฉาก‘จัมป

นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึกกับ อาคารเอทิฮัดทาวเวอร (Etihad Tower) คือกลุมอาคารหรูหรา งดงามทามกลางบรรดา
ตึกระฟาในเมืองอาบู ดาบี ตัวอาคารสํานักงานสรางจากหินออนและประกอบไปดวยการตกแตงรายละเอียดอยางใสใจและ
ระบบไฟที่ทันสมัยทั่วทั้งอาคารตั้งแตทางเขาอาคารผูที่แวะเวียนมาที่ตึกเอทิฮัดทาวเวอรจะตองประทับใจกับบรรยากาศและ
สภาพแวดลอม และใชในการถายทําฉาก “จัมปรถ” ขามตึกของโดมินิกทอเรตโต ในภาพยนตรเรื่อง ฟาส แอนด ฟเรียด 7
(ในป ค.ศ. 2015)
นําทานเดินทางสู เมืองดูไบ (Dubai) ผานถนน Sheikh Zayed Road ถนน 12 เลนส สายหลักสําคัญที่สุดของประเทศ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส ที่เชื่อมตอเมืองอาบู ดาบี และ เมืองดูไบ เขาดวยกัน ขนานไปกับแนวชายฝง ถนนเสนนี้มีโรงแรม
ศูนยการคา สํานักงานและอพารตเมนท ตั้งเรียงรายมากมาย สถาปตยกรรมสมัยเกา และ สมัยใหมรวมกันอยูแสดงถึงความ
มั่งคั่งสวยงามทางอารยธรรมและวัฒนธรรม
เย็น
พักที่

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
IBIS AL BARSHA HOTEL, DUBAI หรือเทียบเทา

วันที่หา

ดูไบ – พิพิธภัณฑแหงชาติดูไบ – ดูไบ ครีก – นั่งเรือขามฟาก ABRA TAXI – ตลาดทอง – ตลาดเครื่องเทศ –
รานเครื่องหนัง – หางดูไบมอลล – ขึ้นชมวิวดานบนอาคารบุร จญเคาะลีฟะฮ – ทาอากาศยานนานาชาติดูไบ
เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส – ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเขาชม พิพิธภัณฑแหงชาติดูไบ (Dubai Museum) เปนพิพิธภัณฑที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคตะวันออกกลาง
สรางขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 19 บูรณะครั้งลาสุดป พ.ศ. 2513 เปนพิพิธภัณฑที่รวบรวมเรื่องราวสําคัญทางประวัติศาสตร เชน
การคนพบงานศิลป ที่มีอายุถึง 4,000 ป เรื่องราวการคาขายมุกในประวัติศาสตรกอนการคนพบน้ํามัน ทานจะประทับใจกับ
การนําเทคโนโลยีตางๆ มาถายทอดเพื่อบอกเลาเรื่องราวประวัติศาสตรของอาหรับโบราณ ** รอบของการเขาชมอาจ
เปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม กรณีไมสามารถเขาชมได ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม
สามารถคื นคา ใชจ า ย ไมวา สว นใดส วนหนึ่งให กับ ท า นไดทุก กรณี เนื่อ งจากเป นการชํา ระลว งหน า กับ ผูแทน
เรียบรอยแลวทั้งหมด **
นํา ทานเดินทางสู ดูไบ ครีก (Dubai
Creek) เปนคลองที่ส รา งขึ้นโดยการขุดเขามาในชายฝง เพื่อแบงเมืองดูไบ
ออกเปน 2 สวน คือ Deira Dubai และ Bur Dubai มีความยาวประมาณ 14 กิโลเมตร มีทาจอดเรือ 8 ทา นําทาน นั่งเรือ
ขามฟาก ที่ชาวเมืองดูไบเรียกกันวา Abra Taxi ซึ่งเปนเรือที่รับใชชาวเมืองดูไบมาชานานจวบจนถึงปจจุบัน ใหทานได
สัมผัสวิถีชีวิตความเปนอยู ของชาวเมืองดูไบแบบโบราณ ที่ไมวาเมืองดูไบจะมีความกาวล้ําทันสมัยทางเทคโนโลยีระดับ
โลกมากเพียงใด แตก็ยังมีโอกาสไดเห็นวัฒนธรรมความเปนอยูของคนทองถิ่นโบราณอยูจนถึงปจจุบัน

นําทานเดินทางสู ตลาดทอง (Gold Souk) ที่ขึ้นชื่อวาเปนตลาดทองที่ใหญที่สุดในโลก วางขายเครื่องประดับที่ทําจาก
ทองคํา ขายเครื่องประดับทุกชนิด เชน มุก อัญมณี ตางๆ รานเล็กๆ มากมายกวารอยรานคา หรือ ใกลกันจะเปน ตลาด
เครื่องเทศ (Spice Souk) ที่ทั้งตลาดตลบอบอวนไปดวยกลิ่นเครื่องเทศ ไมหอม อบเชย กระวาน กานหลู และ ถั่ว
คุณภาพตางๆนับรอยชนิดจากทั่วทุกมุมโลก มารวมไวที่ตลาดเครื่องเทศแหงนี้

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)
นําทานเดินทางสู รานเครื่องหนัง (Leather Shop) จําหนายเสื้อหนัง และ เสื้อขนสัตว (ขนเฟอร) ที่ชาวพื้นเมืองดูไบ
นิยมใช แนนอนวาจะตองเปนสินคาที่มีคุณภาพ ผลิตจากวัตถุดิบที่ดีสุดจากทั่วทุกมุมโลก
นําทาน ขึ้นชมวิวบน อาคารบุรจญเคาะลีฟะฮ (Burj Khalifa) หรือ เดิมชื่อ ตึก บุรจญดูไบ ที่ชั้น 124 หนึ่งใน
สัญลักษณอันสําคัญของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส อีกทั้งยังเปนฉากเสี่ยงตายสําคัญของพระเอก “ ทอม ครูซ ” จาก
ภาพยนตรเรื่อง Mission Impossible 4 ซึ่งตึกมีความสูงถึง 828 เมตร ปจจุบันมีทั้งหมด 160 ชั้น เปนตึกที่ไดชื่อวาสูงที่สุด
ในโลก ตัวตึกไดทําสถิติกลายมาเปนตึกระฟาที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง 546 เมตร แซงตึกไทเป 101 เรียบรอย (สูงกวา
ตึกไทเป 101 ประมาณ 97 เมตร และสูงกวาอาคารใบหยก 2 ประมาณ 218 เมตร) ซึ่งไดมีการเปดตัวอยางเปนทางการ
เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2553 และ เปลี่ยนชื่ออาคารจาก " บุรจญ ดูไบ " เปน " บุรจญ เคาะลีฟะฮ " เพื่อ เปนเกียรติแก
ทานชีคค อดีตประธานาธิบดีประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ตึกบุรจญ เคาะลีฟะฮ ออกแบบโดย เอสโอเอ็ม ผูออกแบบ
เดียวกันกับเซียรทาวเวอร อาคารที่สูงที่สุดในสหรัฐอเมริกาใน ปจจุบันการตกแตงภายในจะตกแตงโดย จอรโจ อารมานี
(Giorgio Armani) โดยเปนโรงแรมอารมานี สําหรับ 37 ชั้นลาง โดยชั้น 45 ถึง 108 จะเปนอพารตเมนต โดยที่เหลือจะเปน
สํานักงาน และ ชั้นที่ 123 และ 124 จะเปนจุดชมวิวของตึกที่สําคัญ สวนบนของตึกจะเปนเสาอากาศสื่อสาร นอกจากนี้ชั้น
78 จะมีสระวายน้ํา กลางแจงขนาดใหญ โดยตึกนี้จะติดตั้งลิฟตที่เร็วที่สุดในโลก ที่ความเร็ว 18 ม./วินาที (65 ก.ม./ชม. ,
40 ไมล/ชม.) โดยลิฟตที่มีความเร็วสูงสุดอันดับที่ 2 ปจจุบันอยูที่ตึกไทเป 101 ที่มีความความเร็ว 16.83 ม./วินาที **
รอบของการขึ้นชมวิวบนอาคาร บุรจญ เคาะลีฟะฮ อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ขึ้นอยูกับชวงเวลา
และ อัตราคาบริการของบัตรขึ้นชม ตามอัตราที่คณะกําหนดเทานั้น กรณีที่ไมสามารถขึ้นชมได ไมวากรณีใดก็
ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถคืนคาใชจาย ไมวาสวนใดสวนหนึ่งใหกับทานไดทุกกรณี เนื่องจากเปน
การชําระลวงหนากับผูแทนเรียบรอยแลวทั้งหมด **

บริเวณเดียวกันเปนที่ตั้งของ หางดูไบ มอลล (Dubai Mall) หางที่ใหญที่สุดในโลก และมีพิพิธภัณฑสัตวน้ําที่ใหญที่สุด
ในโลกอยูภายใน ใหทานไดถายรูปหนาตูปลาที่มีขนาดใหญกวาคนสิบคนยืนเรียงกัน อิสระในการเลือกซื้อของฝาก สินคา
แบรนดเนมชื่อดังมากมายจากยุโรป ไมวาจะเปนเสื้อผาสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี กระเปาถือ เครื่องใชไฟฟา เครื่องกีฬา
เปนตน สินคาบางชิ้น ไมสามารถหาซื้อไดที่ยุโรป แตอาจหาซื้อไดที่นี่ และ ชวงเวลา 18.00-24.00 น. ของทุกวัน ทานจะ
ไดชมการแสดง น้ําพุเตนระบํา แหงเมืองดูไบ (Dubai Dance Fountain) เปนน้ําพุเตนระบําอันสวยงามวิจิตร อยูใน
ทะเลสาบหนา ตึก บุรจญ เคาะลีฟะฮ ถือเปนน้ําพุที่ใหญที่สุดในโลก โดยรอบถูกรายลอมไปดวยตึกที่มีชื่อเสียงมากมาย สิ่ง
พิเศษของน้ําพุแหงดูไบนี้ คือ จะใชไฟทั้งสิ้น 6,600 ดวง โปรเจคเตอรสี 50 ตัว ควบคุมการทํางานดวยระบบคอมพิวเตอร
โดยจะแสดงประกอบดนตรี ครั้งละประมาณ 5 นาที โดยใชงบประมาณในการกอสรางทั้งสิ้นกวา 7.2 พันลานบาท

เย็น

อิสระอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกแกการชอปปง

22.30 น.

นําทานเดินทางสู สนามบินดูไบ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส
นําทานเดินทางสู สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ EK374
** ใชเวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **
วั

วันทีห
่ ก

สนามบินสุวรรณภูมิ

08.00 น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
****************************************************************

** หากทานที่ตอ
 งออกตั๋วภายใน (เครือ
่ งบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทก
ุ ครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่องจาก
สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา **

อัตราคาบริการ
กําหนดการเดินทาง

รายละเอียดเที่ยวบิน

ราคาทัวร
หองละ 2-3
ทาน

16 – 21 มกราคม 2563

17 JAN EK377 BKK-DXB 03.30-07.15
20 JAN EK374 DXB-BKK 22.35-07.35+1

29,999

5,999

21,999

30 มกราคม – 4 กุมภาพันธ 2563

31 JAN EK377 BKK-DXB 03.30-07.15
03 FEB EK374 DXB-BKK 22.35-07.35+1

30,999

6,999

22,999

06 – 11 กุมภาพันธ 2563

07 FEB EK377 BKK-DXB 03.30-07.15
10 FEB EK374 DXB-BKK 22.35-07.35+1

30,999

6,999

22,999

20 – 25 กุมภาพันธ 2563

21 FEB EK377 BKK-DXB 03.30-07.15
24 FEB EK374 DXB-BKK 22.35-07.35+1

29,999

5,999

21,999

05 – 10 มีนาคม 2563

06 MAR EK377 BKK-DXB 03.30-07.15
09 MAR EK374 DXB-BKK 22.35-07.35+1

29,999

5,999

21,999

20 MAR EK377 BKK-DXB 03.30-07.15
23 MAR EK374 DXB-BKK 22.35-07.35+1

30,999

6,999

22,999

27 MAR EK377 BKK-DXB 03.30-07.15
30 MAR EK374 DXB-BKK 22.30-07.35+1

30,999

6,999

22,999

19 – 24 มีนาคม 2563
26 – 31 มีนาคม 2563

พักเดีย
่ ว
เพิ่ม

ราคา
ไมรวมตัว
๋

** เด็กทารก (Infant) อายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ ทานละ 11,000 บาท **

** อัตรานี้ ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น 1,700 บาท**
*อัตราคาบริการนี้ รวม คาธรรมเนียมและคาบริการยื่นวีซาทองเที่ยวแบบหมูคณะเรียบรอยแลว*
** สําหรับอัตราคาบริการนี้ จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 15 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีที่มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อใหคณะไดออกเดินทาง ตามความ
ตองการของผูเดินทาง) **

อัตราคาบริการนี้รวม
 คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class)
 คาภาษีน้ํามัน และ ภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
 คาธรรมเนียมการโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน โดยสายการบิน Emirate Airlines อนุญาตใหโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน
ได ทานละ 2 ชิ้น โดยมีน้ําหนักไมเกิน 30 กก.
 คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทาง ตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปคนขับรถ)
 คาโรงแรมที่พักระดับมาตราฐาน ตามรายการระบุ (พักหองละ 2 ทาน หรือ 3 ทาน ตอหอง กรณีที่โรงแรมมีหองพัก 3 ทาน Triple วาง) กรณีมีงานเท
รดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเปนเมือง
ใกลเคียงแทนโดยอางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการระบุ กรณีไมรวมจะชี้แจงไวในโปรแกรมชัดเจน
 คาอาหาร ตามรายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการ และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม) กรณีตองการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุมครองสุขภาพกรุณา
ติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ
 คาธรรมเนียมและคาบริการยื่นวีซาทองเที่ยว ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส แบบหมูคณะ ทานละ ประมาณ 3,500-4,000 บาท ขึ้นอยู
กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

อัตราคาบริการนี้ไมรวม
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง
รวมถึงคาอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการระบุ และ คาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุไวในรายการ (กรุณาสอบถามอัตราคาบริการจากหัวหนาทัวร
กอนการใชบริการทุกครั้ง)
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
 คาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่น และ หัวหนาทัวร รวมทั้ง 3 ทาน ตลอดการเดินทาง ตามธรรมเนียม 1,700 บาท (THB) รวมไปถึงเด็ก
อายุมากกวา 2 ป ยกเวน เด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ทานสามารถใหมากกวานี้ไดตามความเหมาะสมและความพึง
พอใจของทาน

เงื่อนไขการจอง และ การชําระคาบริการ
1.

2.

3.

นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 45 วัน กอนการเดินทาง พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 20,000 บาท
ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยางเชน ทานทําจองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจํา สวนนี้ภายในวันที่ 3 กอนเวลา 14.00 น. เทานั้น โดยระบบจะ
ยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินมัดจําตามเวลาที่กําหนด และหากทานมีความประสงคจะเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองเช็ค
ที่วางและทําจองเขามาใหมอีกครั้ง กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใหสิทธิ์ลูกคารายถัดไป เปนไปตาม
ระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ทํารายการจองเขามาตามลําดับ เนื่องจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีที่นั่งราคาพิเศษจํานวนจํากัด
นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% กอนวันเดินทางอยางนอย 31 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนต
ไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบภายในกําหนด ไมวาสวนใดสวนหนึ่ง รวมไปถึง กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆก็ตาม
รวมทั้ง กรณีที่อยูในชวงรอผลการอนุมัติวีซา รอนัดสัมภาษณวีซา ที่ทําใหทางบริษัทไมไดรับเงินตามเวลาที่กําหนดไมวากรณีใดๆก็ตาม คือ
กอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆทันที
การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึง ศุกร เวลา 9.00 น.–
18.00 น. และ วันเสาร เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวาเปนวันหยุดทํา
การของทางบริษัท

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1.

กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การเดินทาง นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมีรายชื่อใน
เอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อลงนามในเอกสารแจงยืนยันยกเลิกการจองกับทางบริษัท
เปนลายลักษณอักษรเทานั้น ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น
2.
กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ
เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อลงนามดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนินการแทนผู
เดิ น ทาง) พร อ มหลั กฐาน ได แ ก ใบเรี ย กเก็ บเงิ น หลั ก ฐานการชํ า ระเงิ น ค า บริ ก ารต า งๆทั้ ง หมด พาสปอรต หน า แรกของผู เ ดิ น ทาง สํ า เนาบั ต ร
ประชาชนของผูรับมอบอํานาจ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังนี้
2.1 แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไป กอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด ** กรณีวันเดินทางตรงกับชวงวันหยุดนักขัตฤกษ ไมวาวันใดวันหนึ่ง
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางไมนอยกวา 55 วัน **
2.2 แจงยกเลิก 31-35 วัน กอนการเดินทาง เก็บคาใชจายทานละ 50% ของคาบริการ ** กรณีที่มีคาใชจายตามจริงมากกวากําหนด
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายเพิ่ม ที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด **
2.3 แจงยกเลิกนอยกวา 31 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาใชจายทั้งหมด
** ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การ
สํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก เปนตน **
3.
การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทน
ในประเทศหรือตางประเทศ จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมดไมวากรณีใดๆก็ตาม
4.
สําหรับอัตราคาบริการนี้ จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 20 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีที่มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการ) โดยทาง
บริษัทจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 วัน กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน
กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา แตหากทางนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวม
เดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะใหบริการและดําเนินการตอไป
5.
ในกรณีที่ลูกคาดําเนินการยื่นวีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรที่ลูกคาชําระมาแลวไมวาสวนใดสวนหนึ่ง ยกเวนในกรณีที่วีซา
ไมผานการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ
การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. –
18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวาเปนวันหยุดทําการ
ของทางบริษัท

ขอมูลสําคัญเกี่ยวกับ โรงแรมที่พัก ที่ทานควรทราบ
1.

2.

เนื่ อ งจากการวางแผนผั ง ห อ งพั ก ของแต ล ะโรงแรมแตกต า งกั น จึ ง อาจทํ า ให หอ งพั ก แบบห อ งเดี่ ย ว (Single)
,
ห อ งพั ก คู แ บบ 2 ท า น
(Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple Room) หองพักแตละประเภท อาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละชั้นกัน และบางโรงแรม
อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซึ่งถาตองการเขาพัก 3 ทาน อาจจะตองเปน 1 เตียงใหญ กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจําเปนตองแยก
หองพัก เปน หองคู 1 หอง (Twin/Double) และ หองเดี่ยว 1 หอง (Single) ไมวากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาบริการเพิ่ม
ตามจริงที่เกิดขึ้นจากนักทองเที่ยวหรือเอเยนต
กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือ
ยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม

ขอมูลสําคัญเกี่ยวกับ การยื่นคํารองขอวีซา ที่ทานควรทราบ
1.

2.

3.

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซาแบบหมูคณะเทานั้น กรณีที่ทานไมสามารถยื่นวีซาพรอมคณะได จะตองยื่นกอน หรือ หลัง คณะ และหาก
เกิดคาใชจายไมวากรณีใดๆก็ตาม ทานจําเปนจะตองชําระคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริงทั้งหมด เชน คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) จะตองออก
กอนแตวีซายังไมออก เนื่องจากทานยื่นหลังคณะ
มาตราฐานการพิจารณาวีซาแบบปกติทั่วไปคือ 10 วันทําการ (เปนอยางนอย ไมรวมวันเสาร - อาทิตย) ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับจํานวนผูสมัครในชวงนั้นๆ
ซึ่งหากอยูในชวงฤดูกาลทองเที่ยว ที่มีผูสมัครเปนจํานวนมาก อาจตองใชระยะเวลามากกวาปกติ
กรณีทานไมสามารถยื่นวีซาพรอมคณะไดตามที่กําหนดการหลังจากที่คณะคอนเฟรมออกเดินทาง จําเปนตองเสียคาสวนตาง กรณี
ยื่นวีซาเดี่ยว ทานละประมาณ 3,000-4,500 บาท จากคาทัวร

เงื่อนไข และ ขอควรทราบอื่นๆ ทั่วไป ที่ทานควรทราบ
1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.

10.
11.

12.

13.

ทัวรนี้ขอสงวนสิทธิ์สําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีน้ําตาล / เลือดหมู) เทานั้น กรณีที่ทานถือหนังสือเดินทางราชการ
(หนาปกสีน้ําเงินเขม) หนังสือเดินทางทูต (หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว โดยไมมี
จดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใชหนังสือเดินทางพิเศษอื่นๆ หากไมผานการอนุมัติของเคาทเตอร เช็คอิน ดาน
ตรวจคนเข า เมื อ ง ทั้ ง ฝ ง ประเทศไทยขาออก และ ต า งประเทศขาเข า ไม ว า กรณี ใ ดก็ ต าม ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ใ นการไม รั บ ผิ ด ชอบความ
ผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในสวนนี้ และ ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือ
ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแก
ทานไมวากรณีใดๆก็ตาม
ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออก
เมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่วีซา และ
อื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมไดสงหนาหนังสือเดิน และ หนาวีซามาใหกับทางบริษัทพรอมการชําระ
เงินมัดจําหรือสวนที่เหลือทั้งหมด
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่
เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยวที่ไมไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน
ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา เปลี่ยนแปลง หรือ
การบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เปนตน
อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคา
คาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีน้ํามัน คาภาษีสนามบิน คาประกันภัย
สายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ทําใหตนทุนสูงขึ้น
มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัท
กํากับเทานั้น
นักทองเที่ยวตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวางรอการเดินทาง อันไมใชเหตุที่เกี่ยวของกับทางบริษัท
อาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบัติภัยที่ไมสามารถควบคุมได นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนคาทัวรเฉพาะสวนที่
บริษัทยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบริษัท หรือจะตองชําระตามขอตกลงแกคูคาตามหลักปฏิบัติเทานั้น
กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000
มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือได
ทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบิน
เทานั้น
สิ่งของที่มี ลักษณะคล ายกับอาวุ ธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬ าฯ จะตองใสกระเปาใบใหญ และฝากเจาหนาที่โ หลดใตทอ ง
เครื่องบินเทานั้น
คณะทัวรนี้ เปนการชําระคาใชจายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ไดรับการรับรองอยางถูกตอง ณ ประเทศปลายทาง ซึ่งบางสวนของ
โปรแกรมอาจจําเปนตองทองเที่ยวอันเปนไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณีที่ทานไมตองการใชบริการสวนใดสวนหนึ่ง ไมวากรณีใด
ก็ตาม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมีคาใชจายเพิ่มเติมขึ้นตามมาเปนบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่
เกิดขึ้นจริงทั้งหมดกับผูเดินทาง กรณีที่เกิดเหตุการณนี้ขึ้น ไมวากรณีใดก็ตาม
กรณีลูกคาที่จองเฉพาะทัวรไมรวมบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (จอยดแลนดทัวร ซื้อตั๋วเครื่องบินแยกเอง) ในวันเริ่มทัวร (วันที่หนึ่ง) ทานจําเปน
จะตองมารอคณะเทานั้น ทางบริษัทไมสามารถใหคณะ รอทานได ไมวากรณีใดก็ตาม กรณีที่ไฟลทของทานถึงชากวาคณะ และ ยืนยันเดินทาง
ทานจําเปนจะตองเดินทางตามคณะไปยังเมือง หรือ สถานที่ทองเที่ยวที่คณะอยูในเวลานั้นๆ กรณีนี้ จะมีคาใชจายเพิ่ม ทานจําเปนจะตองชําระ
คาใชจายที่ใชในการเดินทางดวยตนเองทั้งหมดเทานั้น ไมวากรณีใดก็ตาม และ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถชดเชย หรือ ทดแทน หากทาน
ไมไดทองเที่ยวเมือง หรือ สถานที่ทองเที่ยวใดๆ สถานที่หนึ่ง ทุกกรณี เนื่องจากเปนการชําระแบบเหมาจายกับตัวแทนแลวทั้งหมด

การเตรียมเอกสาร เพื่อขอยื่นวีซาทองเที่ยวประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส แบบหมูคณะ
สําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางไทย
1.
2.

หนังสือเดินทางฉบับจริง เทานัน
้
รูปถายสี หนาตรง ขนาด 2 x 2 นิ้ว ฉบับจริง (ขนาดเทากันทุกดานเปนสี่เหลี่ยมจัตุรัส) จํานวน 2 รูป ฉากหลังตองเปนพื้นสีขาว ถายมาแลวไม
เกิน 3 เดือน ไมซ้ํากับวีซาประเทศอื่นๆที่เคยไดรับ เทานั้น

2.1. กรณีผูเดินทางอายุไมถึง 18 ปบริบูรณ จําเปนตองใช สูติบัตร โดยสแกนไฟลเปนรูปภาพ หรือ ไฟล PDF. (รูปถายจากมือถือไมสามารถใชได)
พรอมแปลเปนภาษาอังกฤษ
- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดาและมารดา จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรือ
อําเภอ ตามสําเนาทะเบียนบาน ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา , หนังสือรับรองคาใชจาย
(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอมลงนามสําเนาถูกตอง
- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดา จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไปตางประเทศ (ของมารดา) ใหบุตรเดินทางไป
ตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ
มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)
- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ มารดา จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไปตางประเทศ (ของบิดา) ใหบุตรเดินทางไป
ตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ
มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)
3. สําเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ (ถายสําเนา พรอมเซ็นรับรองสําเนาถูกตอง)
4. สําเนาทะเบียนบาน 1 ฉบับ (ถายสําเนา พรอมเซ็นรับรองสําเนาถูกตอง)

** รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซาที่ไดกลาวมานี้ เปนเพียงขอมูลเบื้องตนที่ทางบริษัทฯ ไดจัดทําขึ้นจากประสบการณและระเบียบของ
สถานทูตฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ตามแตสถานการณ และคุณสมบัติของลูกคาในแตละราย โดยอยูที่ดุลยพินิจของประเทศ
ปลายทางเปนผูดําเนินการ **
** หมายเหตุ : ทางดานตรวจคนเขาเมืองประเทศปลายทาง อาจขอรายละเอียดเพิ่มเติม จากที่ไดแจงไว ขึ้นอยูกับการพิจารณาของ
เจาหนาที่ และเอกสาร ของแตละทาน (เปนการพิจารณาแบบรายบุคคล) การอนุมัติวีซา
 เปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวน
เกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทานั้น อัตราคาธรรมเนียมวีซา
 ทาง
สถานทูตเปนผูเรียกเก็บ หากทานโดนปฏิเสธการขออนุมัตว
ิ ีซา
 ทางสถานทูตไมคืนอัตราคาธรรมเนียมในการยื่นวีซา
 และมีสิทธิ์ไมแจง
สาเหตุการปฏิเสธวีซา **

แบบฟอรมกรอกขอมูลเบื้องตน เพื่อขอยื่นวีซาทองเที่ยวประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส
1. ชื่อ - นามสกุล ปจจุบัน ..........................................................................................................
2. วัน - เดือน - ปเกิด .................................................................................................................
3. เพศ

ชาย

4. สถานภาพสมรส

หญิง
โสด

สมรส

หยา

หมาย

แยกกันอยู

กรณีสมรสแลวขอชื่อสามี / ภรรยา..........................................................................................
5. ชื่อ – นามสกุลบิดา ...............................................................................................................
6. ชื่อ – นามสกุลมารดา ............................................................................................................
7. จังหวัดที่เกิด .........................................................................................................................
8. ประเทศที่เกิด ........................................................................................................................
9. สัญชาติ ...............................................................................................................................
10. ศาสนา..................................................................................................................................
11. ระดับการศึกษา .....................................................................................................................
12. หมายเลขพาสปอรต ..............................................................................................................
วันที่ออก ............... วันหมดอายุ ............. สถานที่ออก ............................................................
13. ที่อยูปจจุบัน(ที่พักอาศัยอยูจริง) .............................................................................................
................................................................................................. รหัสไปรษณีย .....................
14. เบอรโทรศัพทมือถือ .......................... อีเมลล ........................................................................
15. อาชีพปจจุบัน (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชีพ, ตําแหนง, หากเปนแมบาน/เกษียณอายุกรุณา
ระบุดว
 ย ......................................................................................................................
16. ชื่อสถานที่ทํางาน/สถานศึกษา และที่อยู .................................................................................
................................................................................................. รหัสไปรษณีย .....................
เบอรโทรศัพทออฟฟศ .........................

