ดูไบ อาบูดาบี
5 วัน 3 คืน

โดยสายการบินเอมิเรตส์

ชมเมืองอาบูดาบี เมืองที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสวรรค์แห่งทะเลทราย จนได้รับสมญานามว่าเป็น

Garden of

Gulf ชมความยิ่งใหญ่ของสุเหร่าหินอ่อนสีขาว Grand Mosque ชมการแสดง “น้ําแห่งดูไบ ” เป็นน้ําพุเต้นระบําที่
สวยงามวิจิตรตระการตา นั่งเรือ Abra Ride สัมผัสมนต์เสน่ห์ทางวัฒนธรรม ที่ผสมผสานกันระหว่างอาหรับดั้งเดิมและ
ความทันสมัยในแบบตะวันตก ผ่านวิถีชีวิตสองฝั่งน้ําของแม่น้ําCreek ในเมืองอันมั่งคั่ง สัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่กับ
Sand Dune สนุกสนานกับการนั่งรถตะลุยทะเลทรายและการขี่อูฐ ดื่มด่ํากับบรรยากาศสุดโรแมนติกของพระอาทิตย์
ตกดิน และมื้อค่ําสุดพิเศษแบบบาร์บิคิวอาหรับ พิเศษ นําทํานขึ้นเบิร์จคาลิฟา” Burj Khalifa ตึกที่สูงที่สุดในโลก

19 – 23 ก.พ. 2559

กําหนดการเดินทาง

4 – 8, 11 – 15, 18 – 22, 25 – 29 มี.ค.2559
1 – 5 เม.ย. 2559
D1: กรุงเทพฯ - ดูไบ – อาบูดาบี้
D2: อาบูดาบี - Grand Mosque - Ferrari World – ดูไบ – ขึ้นตึกเบิร์จคาลิฟา
D3: ตึกเรือใบ – ตลาด Medinat Jumeirah Souk - รถไฟ Monorail – Atlantis the Palm นั่งรถ 4

WD ตะลุยทะเลทราย
D4: พิพิธภัณฑ์ดูไบ - ลํองเรือ Abra Ride – ตลาดทอง - สนามบิน
D5. กรุงเทพฯ
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หน้า 1 จาก 9

วันแรกของการเดินทาง
13.00 น.

กรุงเทพฯ – ดูไบ – อาบูดาบี้

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 9
เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และอํานวยความ
สะดวก
***คณะเดินทางวันที่ 1 - 5 เม.ย. 2559 พร๎อมกันเวลา 12.30 น. ออก
เดินทางเวลา 15.25 น.

โดยเที่ยวบินที่ EK

377

ถึงสนามบินดูไบ

เวลา 18.30 น. ***
16.00 น.

ออกเดินทางสู่นครดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบิน EK377

19.55 น.

เดินทางถึงสนามบินดูไบ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง) หลัง ผ่าน
พิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

นําท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศ

นํา ท่าน

เดินทางสู่ กรุงอาบูดาบี (Abu dhabi) ที่มี ความเขียวขจี ท่ามกลาง ตัวเมืองที่
ทันสมัย จึง เป็น เมืองที่ได้รับสมญานามว่า Garden of Gulf และได้รับการย่อง
ว่าเป็นสวรรค์แห่งทะเลทรายอีกด้วย
นํากลับสู่ที่พัก โรงแรม PARAGON HOTEL ABU DHABI หรือเทียบเทํา

***บางคณะอาจเข๎าพักที่ดูไบตลอดทั้ง 3 คืน***
วันที่สองของการเดินทาง

กรุงอาบูดาบี - Grand Mosque - Emirates Palace –
Ferrari World – ดูไบ – ขึ้นตึก Burj Khalifa

เช๎า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านผ่านชมสถานที่สําคัญ ๆ ของเมือง ตลอดจนการสร้างบ้านเรือนที่ มีความ
สวยงาม และเห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของเมือง แม้จะตั้งอยู่ท่ามกลางทะเลทราย
อันแห้งแล้ง นําท่านชม Sheikh Zayed bin Sultan al Nahyan Grand
Mosque สุเหร่าที่งดงามที่สุดของ U.A.E. มีความใหญ่โต เป็นอันดับ 3 ของโลก
และเป็นสุเหร่าประจําสหรัฐอาหรับเอมิเรต ส์ ที่ท่าน Sheikh สร้างไว้ก่อนท่านจะ
สวรรคต ใช้ระยะเวลาก่อสร้างรวมทั้งหมด 10 ปี ให้ท่านได้ชมพรมลายดอกไม้ผืน
ใหญ่ และโคมไฟ (Chandelier) ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ราคาราว 30 ล้านเหรียญ
สหรัฐ นําเข้าจากประเทศเยอรมัน ทําด้วยทองคําและทองแดง ***การเที่ยวชม
มัสยิด ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ห้ามสวมกางเกงขาสั้น หรือ เสื้อกล้าม ทั้ง
ผูช
้ ายและผูห
้ ญิง โดยเฉพาะผู้หญิงต้อง สวมใส่เสื้อผ้าที่มีความยาวคลุม ถึง ระดับ
ข้อมือและข้อเท้า ปกปิดไหล่และทรวงอก ให้มิดชิด ผู้หญิงจะต้องมีผ้าคลุมผม
และต้องถอดรองเท้าก่อนเข้ามัสยิด***

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นําท่านแวะถ่ายรูป Ferrari World และมีเวลาให้ท่านเลือกซื้อของที่ระลึกที่เป็น
แบรนด์เฟอร์รารี่

จากนั้น แวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

ณ จุดชมวิว ชิคาโกบีช กับ

ชายทะเลสีเทอร์ควอยซ์ ที่ท่าน Sheikh Al Nayan สร้างขึ้นมาเป็นของขวัญแก่
ชาวเมือง

นําท่านเดินทางสู่ นคร ดูไบ ( Dubai) ถือเป็นเมืองแห่งความ

ระยะทาง 156 ก.ม.

มหัศจรรย์ เพราะจากเดิมที่เป็นดินแดนทะเลทรายอันแห้งแล้ง ก็ถูกปรับเปลี่ยน

ใช้เวลาเดินทาง

กลายมาเป็นดินแดนแห่งความมั่งคั่ง ทั้งในด้านการค้า การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ประมาณ 2 ชม.
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ศูนย์กลางธุรกิจ และการท่องเที่ยวของตะวันออกกลาง

เห็นได้จากเหล่าตึกสูง

ระฟ้าอันทันสมัยที่ผุดขึ้นทั่วนคร ดูไบ จากนั้น นําท่านสู่ ห๎างดูไบ (Dubai Mall)
ห้างที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําที่ใหญ่ที่สุดในโลก อยู่ภายใน ให้
ท่านได้ถ่ายรูปหน้าตู้ปลา ที่มีขนาด ใหญ่ กว่า คนสิบคนยืนเรียงกัน

อิสระในการ

เลือกซื้อของฝาก สินค้าแบรนด์เ นมชื่อดังมากมายจากยุโรป ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า
สุภาพบุรุษและสุภาพสตรี กระเป๋าถือ เครื่อง ใช้ ไฟฟ้า เครื่องกีฬา เป็นต้น และใน
เวลา 18.00-24.00 น. ของทุกวัน ท่านจะได้ชมการแสดง “น้ําพุแหํงดูไบ ” เป็น
น้ําพุเต้นระบําอันสวยงามวิจิตร อยู่ในทะเลสาบเบิร์จคาลิฟา ที่เป็น ศูนย์กลางของ
นครดูไบ ถือเป็นน้ําพุที่ใหญ่ที่สุดในโลก ณ ปัจจุบันนี้ โดยรอบถูก รายล้อมไปด้วย
ตึกที่มีชื่อเสียงมากมาย สิ่งพิเศษของน้ําพุแห่งดูไบนี้

คือ จะใช้ไฟทั้งสิ้น 6,600

ดวง โปรเจคเตอร์สี 50 ตัว ควบคุมการทํางานด้วยระบบคอมพิวเตอร์

โดยจะ

แสดงประกอบดนตรี ครั้งละประมาณ 5 นาที โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้าง
ทั้งสิ้นกว่า 7.2 พันล้านบาท
ให้เวลาท่านได้ถ่ายรูปคู่กับ“เบิร์จคาลิฟา” Burj Khalifa ตึกที่สูงที่สุดในโลก
มีความ สูงถึง 828 เมตร มีทั้งหมด 160 ชั้น ออกแบบโดยนายเอเดรียน สมิธ
สถาปนิกจากชิคาโก ซึ่งคณะจะได้มีโอกาสขึ้นลิฟท์ที่มีความเร็วที่สุดในโลก คือ
18 เมตร ต่อวินาที หรือ 65 กิโลเมตร ต่อชั่วโมง ไปถึงชั้น 124 เพื่อชมวิวจาก
ของนครดูไบได้ทั่วทุกทิศที่สวยงาม โดยตึกนี้ออกแบบ

ตบแต่งภายใน โดย

Giorgio Armani(รอบเวลาขึ้น อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)
เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นํากลับสู่ที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทียบเทํา

วันที่สามของการเดินทาง

ตึกเรือใบ – ตลาด Medinat Jumeirah Souk- รถไฟ Monorail Atlantis The Palm - นั่งรถ 4WD ตะลุยทะเลทราย

เช๎า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านถ่ายรูปบริเวณชายหาด Jumeirah Beach สถานที่ ตากอากาศยอดนิยม
ของดูไบ แวะถ่ายรูปด้านนอกกับโรงแรม Burj Al Arab โรงแรมสุดหรูระดับ 7
ดาว รูปทรงคล้ายเรือใบที่งดงามและหรูหราที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตั้งอยู่ริมอ่าว
อาหรับ เป็นที่พักอาศัยของเศรษฐีที่มีชื่อเสียงชาวตะวันออกกลาง ถือเป็นสถานที่
ที่ทุกคนใฝ่ฝันจะมีโอกาสเข้าไปสัมผัส

สักครั้งในชีวิต จากนั้นชม Medinat

Jumeirah Souk หรือ เรียกว่า เวนิสแหํงดูไบ เป็นตลาดติ ดแอร์ ตั้งอยู่ในส่วน
เดียวกับโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว Mina Al Salam ของตระกูล Al Maktoum
ออกแบบและตกแต่งเป็นศิลปะพื้นเมืองแบบอาหรับคลาสสิก ภายในมีสินค้าระดับ
Premium มากมาย อาทิ ของที่ระลึก พวงกุญแ จ ขวดทราย พรมอิหร่าน

หัว

น้ําหอม โคมไฟ ของประดับตกแต่งบ้าน ขนมหวาน และถั่วรสช็อกโกแลต เป็นต้น
นําท่าน ขึ้นรถไฟ Monorail เข้าสู่ The Palm Project เป็นสุดยอด โครงการ
ของ U.A.E. โดยการถมทะเลให้เป็นเกาะเทียม สร้างเป็นรูปต้นปาล์ม

จํานวน 3

เกาะ มีทั้งโรงแรม รีสอร์ท อพาร์ตเม้นต์ ร้านค้า ภัตตาคาร รวมทั้งสํานักงานต่าง ๆ
นับว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับที่
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8 ของโลก ให้ท่าน ตื่นตาตื่นใจกับความความ
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ยิ่งใหญ่ของโรงแรม Atlantis อันหรูหราอลังการ
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
ผ่านชม พระราชวังทํานชีค (Shiekh Palace) ตื่นตาตื่นใจ กับ พระราชวังสุด
อลังการของครอบครัว Shiekh Al Maktoum อันยิ่งใหญ่ ซึ่งมีความร่มรื่น เต็มไป
ด้วยต้นไม้นานาชนิด และ บรรดาเหล่านกยูง ผ่านชม
พระราชวังแห่งใหม่ของครอบครัว

New Palace ซึ่งเป็น

Shiekh Al Maktoum ที่ก่อสร้างยังไม่แล้ว

เสร็จ ถ่ายรูปกับสุเหรําจูไมรํา (Jumeirah Mosque) สุเหร่าคู่บ้านคู่เมืองของ
ดูไบ สร้างด้วยหินอ่อนทั้งหลัง และได้ชื่อว่าเป็นสุเหร่าที่สวยงามมาก ที่สุดแห่ง
หนึ่งในนครดูไบ สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ที่พัก เพื่อเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย
พร้อมตะลุยทะเลทราย
16.00 น.

นําท่านเดินทางไป ทัวร์ทะเลทราย (Dune Safari & BBQ Dinner)
(อยําลืม เสื้อ แจ็ค เกต แวํนตา กันแดด รองเท๎าฟองน้ํา ติดตัว ไปด๎วย) นํา
ท่านขึ้น รถ 4WD (รถขับเคลื่อน 4 ล๎อ)

ไปทัวร์ทะเลทราย

ท่านจะได้

สนุก สนานและตื่นเต้น ไปกับประสบการณ์อันแปลกใหม่ นั่งรถตะลุยไปบนเนิน
ทรายทั้งสูงและต่ําสลับกันไป (Sand Dune)
หมายเหตุ ทํานที่เมารถ กรุณาทานยาแก๎เมาลํวงหน๎าอยํางน๎อยครึ่งชั่วโมง หรือควร
แจ๎งหัวหน๎าทัวร์ให๎ทราบกํอนไปทัวร์ทะเลทราย ทางทัวร์จะไมํรับผิดชอบ
และไมํอนุญาตให๎ผู๎ที่เป็นโรคหัวใจขั้นรุนแรงนั่งรถไป Dune Safari โดย
เด็ดขาด *****สําหรับทํานที่ไมํรํวมเดินทาง Dune Safari ทํานต๎องรอ
คณะอยูํที่โรงแรม โดยทางบริษัท ไมํสามรถคืนคําทัวร์ให๎ได๎ รวมทั้งอาหาร
มื้อค่ํา*****
ค่ํา

จากนั้นให้ท่า นได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ ในแคมป์กระโจมแบบอาหรั บ

บาร์บีคิว

ดื่มด่ําบรรยากาศสุดโรแมนติกของ พระอาทิตย์ตกดินที่ แสนสวยงาม และสัมผัส
ชีวิตแบบชาวพื้นเมือง (เบดูอิน) อาทิ การสวมชุดพื้นเมืองชาวอาหรับ ถ่ายรูปเก็บ
ไว้เป็นที่ระลึก การเพ้น ท์มือแบบอาหรับ (Henna Tattoo) ลองสูบ มารากู กลิ่น
ผลไม้ (Shi Sha) ชมโชว์ระบําหน้าท้อง (Belly Dance) ซึ่งเป็นศิลปะการร่ายรําที่
เน้นการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อท้องและสะโพก รวมถึงสนุกสนานกับการขี่อูฐ
นํากลับสู่ที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทียบเทํา

วันที่สี่ของการเดินทาง

พิพิธภัณฑ์ดูไบ - ลํองเรือ Abra Ride – ตลาดทอง – สนามบิน
กรุงเทพฯ

เช๎า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเข๎า ชมพิพิธภัณฑ์ดูไบ (Dubai Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ทันสมัย
ที่สุดในตะวันออกกลาง สร้างเมื่อศตวรรษที่ 19 บูรณะครั้งล่าสุดปี 1970 เป็น
พิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่สําคัญ เช่น การค้นพบงานศิลป

ะ

ภายในหลุมฝังศพที่ Al Qusais ซึ่งมีอายุมากกว่า 4,000 ปี ประทับใจกับการบอก
เล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของชาวอาหรับโบราณผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ จากนั้น
นําท่านเดินทางไปยัง Dubai Creek เป็นทะเล ที่สร้างขึ้นโดยการ ขุด เข้ามาใน
ชายฝั่ง ซึ่ง แบ่ง นครดูไบออกเป็น 2 ส่วน คือ Deira Dubai และ Bur Dubai มี
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ความยาวประมาณ 14 กิโลเมตร มีท่าจอดเรือ 8 ท่า ให้ท่านได้ชมและถ่ายรูปกับ
ทัศนียภาพสองฟากฝั่งของ แม่น้ํา Creek ตามอัธยาศัย ให้ ท่านได้ ถ่ายรูป ในย่าน
Bastakiya และนําท่านนั่งเรือ Abra Ride สัมผัสมนต์เสน่ห์ทางวัฒนธรรมผ่าน
วิถีชีวิตสองฝั่ง น้ํา ของแม่น้ํา Creek จากนั้นเดินสู่ ตลาดเครื่องเทศ (Gold &
Spicy Souk)และตลาดทอง (Gold Souk) เป็นตลาดทองที่ใหญ่ที่สุดในโลก
จําหน่ายผลิตภัณฑ์ Jewelry ทุกประเภท เช่น มุก อัญมณีต่าง ๆ
11.30 น.

เดินทางสู่ สนามบิน ดูไบ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งใน Duty Free เพลิดเพลินกับ
สินค้าแบรนด์เนม และน้ําหอมยี่ห้อดังมากมาย

15.20 น.

ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ EK370

วันที่ห๎าของการเดินทาง
00.20 น.

กรุงเทพฯ

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ด้วยความสวัสดิ์ภาพ
***คณะเดินทางวันที่ 25 – 29 มี.ค., 1- 5 เม.ย. 2559 ถึงกรุงเทพ
เวลา 00.55 น. ***

****ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ห๎างสรรพสินค๎าและร๎านค๎าขนาดใหญํจะปิดให๎บริการทุกวันศุกร์****

กรุณาอํานหมายเหตุให๎ละเอียดทุกข๎อ
หมายเหตุ 1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง
บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ทรัพย์สินส่วนตัวหาย, การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือ
ยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้า
เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่ม
สีน้ําเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. กรณีที่คณะไม่ครบจํานวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ
จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง

5. เมื่อทํานทําการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือวําทํานรับทราบและ
ยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข๎อแล๎ว
ในกรณีที่ลูกค๎าต๎องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ
กรุณาติดตํอเจ๎าหน๎าที่ของบริษัทฯ กํอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไมํขอรับผิดชอบคําใช๎จํายใดๆ ทั้งสิ้น
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได๎ ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับสภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยตําง ๆ ที่ไมํสามารถคาดการณ์ลํวงหน๎าโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์และ
ความปลอดภัยของผู๎รํวมเดินทางเป็นสําคัญ
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โปรแกรม : ดูไบ อาบูดาบี
5 วัน 3 คืน
โดยสายการบินเอมิเรตส์
กําหนดการเดินทาง

19 – 23 ก.พ. 2559
4 – 8, 11 – 15 , 18 – 22, 25 – 29 มี.ค.2559
1 – 5 เม.ย. 2559

อัตราคําบริการ

ราคา

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ

36,900.-

เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

36,900.-

เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี 1 ท่าน ไม่เสริมเตียง พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

36,900.-

พักห๎องเดี่ยว เพิ่มทํานละ

5,900.-

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต๎นที่ทํานละ
(ราคาสามารถยืนยันได๎ก็ตํอเมื่อที่นั่ง confirm เทํานั้น)

60,000.-

** โรงแรม ไมํอนุญาตให๎เด็กอายุต่ํากวํา 7 ปี เข๎าพักแบบไมํมีเตียงเสริม **

อัตราคําบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ
จะต้องไม่เกินจํานวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
- กรณีเสียชีวิตและอวัยวะ 1,000,000 – 2,000,000 บาท ขึ้นอยู่กับช่วงอายุ
- ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ ท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาท
8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมํรวมทิปมัคคุเทศก์)
9. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศดูไบ
10. คําทิปพนักงานขับรถและไกด์ท๎องถิ่น ตลอดรายการเดินทาง

อัตรานี้ไมํรวม
1. ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น

ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง ,

ค่าน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกว่า

20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น , ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ

เจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
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4. คําธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
5. คําทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย

(โดยมาตรฐาน 3 ดอลลําห์สหรัฐ ตํอคน ตํอวัน

: 5x3= 15 ดอลลําห์

สหรัฐ)
6. คําบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งทํานจะต๎องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด๎วยตัวทํานเอง

เงื่อนไขการจอง
1. ชําระเงินมัดจําท่านละ 20,000 บาท ภายใน 36 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได๎รับ
เงินมัดจําแล๎วเทํานั้น
2. ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทําการจองคิวยื่นวีซ่า ภายใน
3 วันนับจากวันจอง หากไมํสํงสําเนาหน๎าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
3. เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที
4. หากทํานที่ต๎องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค๎าอยูํตํางจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่
ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
7. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ

นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม่

สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า

4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแล

สมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจําเป็นต้องดูแลคณะ
ทัวร์ทั้งหมด

เงื่อนไขการชําระคําทัวร์สํวนที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บคําทัวร์สํวนที่เหลือ 20 วันกํอนการเดินทาง
หากทํานไมํผํานการอนุมัติวีซําหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเป็น
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคําใช๎จํายที่เกิดขึ้นจริง

ข๎อมูลเบื้องต๎นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซําและการยื่นขอวีซํา
1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดี

และถูกต้องจะช่วยให้การ

พิจารณา ของสถานทูตง่ายขึ้น
2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง
บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่
ค่อนข้างนาน และอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัติวีซ่าได้
3. สําหรับผู้เดินทางที่ศึกษา หรือทํางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดําเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตน
พํานักหรือศึกษาอยู่เท่านั้น
4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ํากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ํากว่า 6 เดือน
ผู้เดินทางต้องไปยื่นคําร้องขอทําหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทาง
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บริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคําร้องขอวีซ่า และจํานวน
หน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างสําหรับติดวีซ่าไม่ต่ํากว่า 3 หน้า
5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นั้นๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เล่ม

ข๎อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน
1. ทางบริษัทได้สํารองที่นั่งพร้อมชําระเงินมัดจําค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วย
สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 –
5,000 บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
2. หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย

กรณียกเลิกการเดินทาง
1. แจ้งยกเลิกภายใน 45 วันก่อนเดินทาง

เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท

2. แจ้งยกเลิกภายใน 30 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย
3. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 20 วันก่อนเดินทาง

ท่านละ 20,000 บาท

เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 80 % จากราคาทัวร์

4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์

เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคําใช๎จํายทั้งหมดกรณีทํานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให๎คณะ
เดินทางไมํครบตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว๎

(30ทํานขึ้นไป ) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัท

และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้อง มีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการ
เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ
ค่าธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ
7. กรณียื่นวีซําแล๎วไมํได๎รับการอนุมัติวีซําจากทางสถานทูต (วีซําไมํผําน) และท่านได้ชําระค่าทัวร์หรือมัดจํา
มาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจําตั๋วเครื่องบิน
หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) / ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจํานวน
8. กรณีวีซําผํานแล๎ว แจ๎งยกเลิกกํอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ

ไมํคืนคําทัวร์

ทั้งหมด
9. กรณีวีซําผํานแล๎ว แตํกรุ๏ปออกเดินทางไมํได๎ เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธ วีซ่า หรือไม่ว่า
ด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป
10. กรณีผู๎เดินทางไมํสามารถเข๎า-ออกเมืองได๎ เนื่องจาก ปลอมแปลง หรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผล
ใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมํคืนคําทัวร์ทั้งหมด

ข๎อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1.

เนื่องจากการวางแปลนห๎องพักของแตํละโรงแรมแตกตํางกัน จึงอาจทําให๎
ห๎องพักแบบห๎องเดี่ยว ( Single) ,ห๎องคูํ (Twin/Double) และห๎องพักแบบ 3
ทําน/3 เตียง (Triple Room) ห๎องพักตํางประเภทอาจจะไมํติดกัน หรือ อยูํคนละ
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ชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไมํมีห๎องพักแบบ 3 ทําน ซึ่งถ๎าเข๎าพัก 3 ทําน อาจจะได๎เป็น 1 เตียงใหญํ
กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจําเป็นต๎องแยกห๎องพักเนื่องจากโรงแรมนั้นไมํสามารถจัดหาได๎
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมีการแยกห๎องพัก
2.

โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา

3.

กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

4.

โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และ
ไม่มีอ่างอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน

5.

หากมีงานเทศกาลโรงแรมอาจจะได้พักในเมืองอื่นแทน

ข๎อมูลเบื้องต๎นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซําและการยื่นขอวีซํา
1. สําเนาสีหนังสือเดินทางที่ชัดเจน ไม่ใช่ถ่ายจากมือถือ และวันหมดอายุหนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6
เดือน นับจากวันเดินทางกลับถึงประเทศไทย
2. รูปถ่าย : รูปสี ขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเท่านั้น (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 2 รูป
- กรุณากรอกชื่อของบิดา-มารดาของผู๎ที่เดินทาง และชื่อคูํสมรส (กรณีผู๎หญิงที่แตํงงานแล๎ว)
3.

กรณีผู้เดินทางอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์
3.1. เด็ก ไม่ได้เดินทาง กับบิดาและมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศจากเขตหรือ
อําเภอ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) + หน้าพาสปอร์ตของบิดาและ มารดา + หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย
(ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)
รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซ่าที่ได้กล่าวมานี้ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นที่ทางบริษัทฯ ได้จัดทําขึ้นจาก
ประสบการณ์และระเบียบของสถานทูตฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามแต่สถานการณ์ และคุณสมบัติของ
ลูกค้าในแต่ละราย
3.2. เด็ก ไม่ได้เดินทาง กับบิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง(ของมารดา) ไปต่างประเทศจากเขตหรือ
อําเภอ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) + หน้าพาสปอร์ตของบิดาและ มารดา
3.3. เด็ก ไม่ได้เดินทาง กับมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง(ของบิดา) ไปต่างประเทศจากเขตหรือ
อําเภอ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) + หน้าพาสปอร์ตของบิดาและ มารดา

ระยะเวลาในการยื่นวีซํา 8 วันทําการ ไมํรวมเสาร์-อาทิตย์
หมายเหตุ : ทาง UAE Immigration อาจมีการ ขอรายละเอียดเพิ่มเติม จากที่ได๎แจ๎งไว๎
ขึ้นอยูํกับ การพิจารณาของเจ๎าหน๎าที่ และเอกสาร ของแตํละทําน การอนุมัติวีซําเป็น
ดุลพินิจของทางสถานทูต

ทางบริษัทไมํมีสํวนเกี่ยวข๎องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียง

ตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกให๎แกํผู๎เดินทางเทํานั้น

อัตราคําธรรมเนียมวีซํา

ทางสถานทูตเป็นผู๎เรียกเก็บ หากทํานโดนปฏิเสธการขออนุมัติวีซํา ทางสถานทูตไมํคืนอัตรา
คําธรรมเนียมในการยื่นวีซํา และมีสิทธิ์ไมํแจ๎งสาเหตุการปฏิเสธวีซํา
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