HELLO DUBAI , HAPPY NEWYEAR 2018
5 วัน 3 คืน
โดยสายการบินเอมิเรตส (EK)

กําหนดวันเดินทาง: ป 2560

40,900.-

ธันวาคม : 29 ธ.ค. – 2 ม.ค. 61 , 30 ธ.ค. – 3 ม.ค. 61 (เทศกาลปใหม)
วัน

โปรแกรมการเดินทาง

เชา
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ค่ํา

โรงแรมที่พัก
หรือเทียบเทา
HOLIDAY INN EXPRESS
AIRPORT
HOLIDAY INN EXPRESS
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กรุงเทพฯ – ดูไบ – Mall of the Emirates

✈

✈

O
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ดูไบ – กรุงอาบูดาบี – Grand Mosque – Ferrari World – ดูไบ

O

O

O

O

O

O

O

X

✈

-

✈

✈

✈

-

พิพิธภัณฑดูไบ – นั่งเรือ Abra Ride – ตลาดเครื่องเทศ และ ตลาดทอง

3

– The Palm Project – นั่งรถ 4WD ตะลุยทะเลทราย

HOLIDAY INN EXPRESS
AIRPORT

ตึกเรือใบ – ตลาด Medinat Jumeirah Souk

4
5

– หางดูไบ – ขึ้น “เบิรจคาลิฟา” Burj Khalifa ชั้น 124 – สนามบิน
กรุงเทพฯ

***ขึ้น “เบิรจคาลิฟา” Burj Khalifa ชั้น 124***

***ดื่มด่ํากับบรรยากาศสุดโรแมนติกของพระอาทิตยตกดิน และมื้อค่ําสุดพิเศษแบบบารบิคิวอาหรับ***
***สัมผัสประสบการณแปลกใหมกับ Sand Dune สนุกสนานกับการนั่งรถตะลุยทะเลทรายและการขี่อูฐ***
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ชมเมืองอาบูดาบี เมืองที่ไดรับการยกยองวาเปนสวรรคแหงทะเลทราย จนไดรับสมญานามวาเปน Garden of Gulf
ชมความยิ่งใหญของสุเหราหินออนสีขาว Grand Mosque ชมการแสดง “น้ําแหงดูไบ” เปนน้ําพุเตนระบําที่สวยงาม
วิจิตรตระการตา นั่งเรือ Abra Ride สัมผัสมนตเสนหทางวัฒนธรรม ที่ผสมผสานกันระหวางอาหรับดั้งเดิมและความ
ทันสมัยในแบบตะวันตก ผานวิถีชีวิตสองฝงน้ําของแมน้ํา Creek ในเมืองอันมั่งคั่ง

วันแรกของการเดินทาง
06.30 น.

กรุงเทพฯ – ดูไบ – Mall of the Emirates

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู 9
เคานเตอร T สายการบินเอมิเรตส โดยมีเจาหนาที่คอยตอนรับ และอํานวยความ
สะดวก

09.30 น.

ออกเดินทางสูน
 ครดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบิน EK 375

13.15 น.

เดินทางถึงสนามบินดูไบ (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 3 ชั่วโมง) หลังผาน
พิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร
จากนั้นนําทานสู Mall of the Emirates เปนหางขนาดใหญ มีโรงภาพยนตร
ลานโบวลิ่ง และรานคาอีกมากมาย รวมถึงรานตางๆ มีเวลาใหทานไดอิสระเลือก
ซื้อสินคาแฟชั้นมากมาย หรือทานจะเขาเลนที่ Ski Dubai หนึ่งในสุดยอดแหลง
ท อ งเที่ ยวในสหรัฐ อาหรั บ เอมิ เ รตส สามารถเลื อ กเล น ระหว า งสกี สโนว บ อร ด
เลื่อนหิมะ หรือโยนบอลหิมะในสวนหิมะ

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําทานสูที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS AIRPORT หรือเทียบเทา

วันที่สองของการเดินทาง
เชา

ดูไบ – กรุงอาบูดาบี – Grand Mosque – Ferrari World – ดูไบ

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสูกรุงอาบูดาบี้ (Abu dhabi) ที่มีความเขียวขจีทามกลางตัว
เมืองที่ทันสมัย จึงเปนเมืองที่ไดรับสมญานามวา Garden of Gulf และไดรับ

ระยะทาง 156 ก.ม.
ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ชม.

การยองวาเปนสวรรคแหงทะเลทรายอีกดวย นําทานผานชมสถานที่สําคัญ ๆ ของ
เมือง ตลอดจนการสรางบานเรือนที่มีความสวยงาม และเห็นถึงความอุดมสมบูรณ
ของเมื อ ง แมจ ะตั้ งอยูทา มกลางทะเลทรายอั นแห งแล ง นํา ทา นชม

Sheikh

Zayed bin Sultan al Nahyan Grand Mosque สุเหราที่งดงามที่สุดของ
U.A.E. มีความใหญโตเปนอันดับ 3 ของโลก และเปนสุเหราประจําสหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส ที่ทาน Sheikh สรางไวกอนทานจะสวรรคต ใชระยะเวลากอสรางรวม
ทั้งหมด 10 ป ใหทานไดชมพรมลายดอกไมผืนใหญ และโคมไฟ (Chandelier)
ที่ใหญที่สุดในโลก ราคาราว 30 ลานเหรียญสหรัฐ นําเขาจากประเทศเยอรมัน ทํา
ดวยทองคําและทองแดง ***การเที่ยวชมมัสยิด ตองแตงกายใหสุภาพเรียบรอย
หามสวมกางเกงขาสั้นหรือเสื้อกลาม ทั้งผูชายและผูหญิง โดยเฉพาะผูหญิงตอง
สวมใสเสื้อผาที่มีความยาวคลุมถึงระดับขอมือและขอเทา ปกปดไหลและทรวงอก
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ใหมิดชิด ผูหญิงจะตองมีผาคลุมผม และตองถอดรองเทากอนเขามัสยิด***
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นําทานแวะถายรูป Ferrari World และมีเวลาใหทานเลือกซื้อของที่ระลึกที่เปน ระยะทาง 156 ก.ม.
แบรนด เ ฟอร ร ารี่ จากนั้ น แวะถ า ยรู ป เป น ที่ ร ะลึ ก ณ จุ ด ชมวิ ว ชิ ค าโกบี ช กั บ ใชเวลาเดินทาง
ชายทะเลสีเทอรควอยซ ที่ทาน Sheikh Al Nayan สรางขึ้นมาเปนของขวัญแก ประมาณ 2 ชม.
ชาวเมือง ไดเวลาอันสมควรนําทานกลับนครดูไบ

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นํากลับสูที่พก
ั โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS AIRPORT หรือเทียบเทา

วันที่สามของการเดินทาง

พิพิธภัณฑดูไบ – นั่งเรือ Abra Ride –
ตลาดเครื่องเทศ และ ตลาดทอง – นั่งรถ 4WD ตะลุยทะเลทราย

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเขาชมพิพิธภัณฑดูไบ (Dubai Museum) เปนพิพิธภัณฑที่ทันสมัย
ที่สุดในตะวันออกกลาง สรางเมื่อศตวรรษที่ 19 บูรณะครั้งลาสุดป 1970 เปน
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ ที่ ร วบรวมเรื่ อ งราวประวั ติ ศ าสตรที่ สํ า คั ญ เช น การค น พบงานศิ ล ปะ
ภายในหลุมฝงศพที่ Al Qusais ซึ่งมีอายุมากกวา 4,000 ป ประทับใจกับการบอก
เลาเรื่องราวประวัติศาสตรของชาวอาหรับโบราณผานเทคโนโลยีสมัยใหม จากนั้น
นําทานเดินทางไปยัง Dubai Creek เปนทะเลที่สรางขึ้นโดยการขุดเขามาใน
ชายฝง ซึ่งแบงนครดูไบออกเปน 2 สวน คือ Deira Dubai และ Bur Dubai มี
ความยาวประมาณ 14 กิโลเมตร มีทาจอดเรือ 8 ทา ใหทานไดชมและถายรูปกับ
ทัศนียภาพสองฟากฝงของแมน้ํา Creek ตามอัธยาศัย ใหทานไดถายรูปในยาน
Bastakiya และนําทานนั่งเรือ Abra Ride สัมผัสมนตเสนหทางวัฒนธรรมผาน
วิถี ชี วิ ต สองฝ งน้ํา ของแม น้ํา Creek จากนั้นเดิ นสู ตลาดเครื่ อ งเทศ (Gold

&

Spicy Souk)และตลาดทอง (Gold Souk) เปนตลาดทองที่ใหญที่สุดในโลก
จําหนายผลิตภัณฑ Jewelry ทุกประเภท เชน มุก อัญมณีตาง จากนั้นนําทานผาน
ชมพระราชวังทานชีค (Shiekh Palace) ตื่นตาตื่นใจกับพระราชวังสุดอลังการ
ของครอบครัว Shiekh Al Maktoum อันยิ่งใหญ ซึ่งมีความรมรื่น เต็มไปดวยตนไม
นานาชนิดและบรรดาเหลานกยูง ผานชม New Palace ซึ่งเปนพระราชวังแหง
ใหมของครอบครัว Shiekh Al Maktoum ที่กอสรางยังไมแลวเสร็จ ถายรูปกับ
สุเหราจูไมรา (Jumeirah Mosque) สุเหราคูบานคูเมืองของดูไบ สรางดวยหิน
ออนทั้งหลัง และไดชื่อวาเปนสุเหราที่สวยงามมากที่สุดแหงหนึ่งในนครดูไบ
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บาย

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูที่พก
ั เพื่อเปลี่ยนเครื่องแตงกายพรอมตะลุย
ทะเลทราย
ทานที่เมารถ กรุณาทานยาแกเมาลวงหนาอยางนอยครึ่งชั่วโมง หรือควร
แจ งหัวหนา ทัว รใหท ราบก อนไปทัว รท ะเลทราย ทางทั วรจะไม รับ ผิดชอบ
และไมอนุญาตใหผูที่เปนโรคหัวใจขั้นรุนแรงนั่งรถไป Dune Safari โดย
เด็ดขาด *****สําหรับทานที่ไมรวมเดินทาง Dune Safari ทานตองรอ
คณะอยูที่โรงแรม โดยทางบริษัท ไมสามารถคืนคาทัวรใหได รวมทั้งอาหาร
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มื้อค่ํา*****
หมายเหตุ

นํา ท า นเดิ นทางไปทั ว รทะเลทราย (Dune
(อย า ลื ม เสื้ อ แจ็ ค เกต

Safari

&

BBQ

Dinner)

แว น ตากั น แดด รองเท า ฟองน้ํ า ติ ด ตั ว ไปด ว ย)

นําทานขึ้นรถ 4WD (รถขับเคลื่อน 4 ลอ) ไปทัวรทะเลทราย ทานจะได
สนุก สนานและตื่นเตนไปกั บประสบการณอันแปลกใหม นั่ง รถตะลุ ยไปบนเนิน
ทรายทั้งสูงและต่ําสลับกันไป (Sand Dune)
ค่ํา

จากนั้นใหทานไดเพลิดเพลินกับกิจกรรมตางๆ ในแคมปกระโจมแบบอาหรับ ดื่ม
ด่ําบรรยากาศสุดโรแมนติกของพระอาทิตยตกดินที่แสนสวยงาม และสัมผัสชีวิต
แบบชาวพื้นเมือง (เบดูอิน) อาทิ การสวมชุดพื้นเมืองชาวอาหรับ ถายรูปเก็บไว
เปนที่ระลึก การเพนทมือแบบอาหรับ (Henna Tattoo) ลองสูบ มารากู กลิ่นผลไม
(Shi Sha) ชมโชวระบําหนาทอง (Belly Dance) ซึ่งเปนศิลปะการรายรําที่เนนการ
เคลื่อนไหวของกลามเนื้อทองและสะโพก รวมถึงสนุกสนานกับการขี่อูฐ
นํากลับสูที่พก
ั โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS AIRPORT หรือเทียบเทา

วันที่สี่ของการเดินทาง

The Palm Project – ตึกเรือใบ – ตลาด Medinat Jumeirah Souk
– หางดูไบ – ขึ้น “เบิรจคาลิฟา” Burj Khalifa ชั้น 124 – สนามบิน

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานขึ้นรถไฟ Monorail เขาสู The Palm Project เปนสุดยอดโครงการ
ของ U.A.E. โดยการถมทะเลใหเปนเกาะเทียม สรางเปนรูปตนปาลม จํานวน 3
เกาะ มีทั้งโรงแรม รีสอรท อพารตเมนต รานคา ภัตตาคาร รวมทั้งสํานักงานตาง ๆ
นับวาเปนสิ่งมหัศจรรยอั นดับที่ 8

ของโลก ใหทานตื่ นตาตื่ นใจกั บความความ

ยิ่งใหญของโรงแรม Atlantis อันหรูหราอลังการนําทานถายรูปบริเวณชายหาด
Jumeirah Beach สถานที่ตากอากาศยอดนิยมของดูไบ แวะถายรูปดานนอก
กับโรงแรม Burj Al Arab โรงแรมสุดหรูระดับ 7 ดาว รูปทรงคลายเรือใบที่
งดงามและหรูหราที่สุดแหงหนึ่งของโลก ตั้งอยูริมอาวอาหรับ เปนที่พักอาศัยของ
เศรษฐีที่มีชื่อเสียงชาวตะวันออกกลาง ถือเปนสถานที่ที่ทุกคนใฝฝนจะมีโอกาส
เขาไปสัมผัสสักครั้งในชีวิต จากนั้นชม Medinat Jumeirah Souk หรือเรียกวา
เวนิสแหงดูไบ เปนตลาดติดแอร ตั้งอยูในสวนเดียวกับโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว
Mina Al Salam ของตระกูล Al Maktoum ออกแบบและตกแตงเปนศิลปะ
พื้นเมืองแบบอาหรับคลาสสิก ภายในมีสินคาระดับ Premium มากมาย อาทิ ของ
ที่ระลึก พวงกุญแจ ขวดทราย พรมอิหราน หัวน้ําหอม โคมไฟ ของประดับตกแตง
บ า น ขนมหวาน และถั่ ว รสช็ อ กโกแลต เป นต น

จากนั้น นํ า ท า นสู ห า งดู ไ บ

(Dubai Mall) หางที่ใหญที่สุดในโลก และมีพิพิธภัณฑสัตวน้ําที่ใหญที่สุดใน
โลกอยูภายใน ใหทานไดถายรูปหนาตูปลา ที่มีขนาดใหญกวาคนสิบคนยืนเรียง
กัน
เที่ยง

อิสระอาหารกลางวัน
อิ ส ระในห า งให ท า นได เ ลื อ กซื้อ ของฝาก สิ นค า แบรนด เ นมชื่ อ ดั งมากมายจาก
ยุโรป ไม วา จะเป นเสื้อ ผา สุภ าพบุรุษและสุ ภาพสตรี กระเป าถื อ เครื่อ งใชไ ฟฟ า
เครื่องกีฬา เปนตน และในเวลา 18.00-24.00 น. ของทุกวัน ทานจะไดชมการ
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แสดง “น้ําพุแหงดูไบ” เปนน้ําพุเตนระบําอันสวยงามวิจิตร อยูในทะเลสาบเบิรจ
 คา
ลิฟา ที่เปนศูนยกลางของนครดูไบ ถือเปนน้ําพุที่ใหญที่สุดในโลก ณ ปจจุบันนี้
โดยรอบถูกรายลอมไปดวยตึกที่มีชื่อเสียงมากมาย สิ่งพิเศษของน้ําพุแหงดูไบนี้
คื อ จะใช ไ ฟทั้ งสิ้ น 6,600 ดวง โปรเจคเตอรสี 50 ตั ว ควบคุ ม การทํ า งานด ว ย
ระบบคอมพิ วเตอร โดยจะแสดงประกอบดนตรี ครั้งละประมาณ 5 นาที โดยใช
งบประมาณในการก อ สรา งทั้ งสิ้นกว า 7.2 พันล า นบาท นํา ทา นขึ้น “เบิ รจ คา
ลิฟา” Burj Khalifa ชั้น 124 ตึกที่สูงที่สุดในโลก มีความสูงถึง 828 เมตร มี
ทั้งหมด 160 ชั้น ออกแบบโดยนายเอเดรียน สมิธ สถาปนิกจากชิคาโก ซึ่งคณะ
จะได มีโอกาสขึ้นลิฟ ทที่ มีค วามเร็ว ที่สุ ดในโลกคือ 18 เมตร ต อวิ นาที หรือ 65
กิโลเมตร ต อชั่ ว โมง ไปถึ งชั้ น 124 เพื่ อชมวิ ว จากของนครดู ไบได ทั่ วทุ ก ทิ ศ ที่
สวยงาม โดยตึกนี้ออกแบบตบแตงภายในโดย Giorgio Armani
19.00 น.

เดินทางสูสนามบินดูไบ อิสระใหทานชอปปงใน Duty Free เพลิดเพลินกับ
สินคาแบรนดเนม และน้ําหอมยี่หอดังมากมาย

22.30 น.

ออกเดินทางสูประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ EK374

วันที่หาของการเดินทาง
07.35 น.

กรุงเทพฯ

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ดวยความสวัสดิภาพ

****ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส หางสรรพสินคาและรานคาขนาดใหญจะปดใหบริการทุกวันศุกร****

กรุณาอานหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ
หมายเหตุ

1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง
บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน ทรัพยสินสวนตัวหาย, การนัดหยุดงาน, จลาจล,การลาชาหรือ
ยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา
เมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมทั้งในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสี
น้ําเงิน) เดินทาง หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
4. กรณีที่คณะไมครบจํานวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ
จะแจงใหทา นทราบลวงหนา 14 วันกอนการเดินทาง

5. เมื่อทานทําการซือ
้ โปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและ
ยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอแลว
ในกรณีที่ลก
ู คาตองออกตัว
๋ โดยสารภายในประเทศ
กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจา
 ยใดๆ ทัง
้ สิ้น
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลว
 งหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและ
ความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ
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โปรแกรม : HELLO DUBAI ,HAPPY NEWYEAR 2018
5 วัน 3 คืน
โดยสายการบินเอมิเรตส
กําหนดวันเดินทาง:
ธันวาคม : 29 ธ.ค. – 2 ม.ค. 61 , 30 ธ.ค. – 3 ม.ค. 61 (เทศกาลปใหม)

อัตราคาบริการ
ผูใหญ พักหองคู (หองละ 2 ทาน) ราคาทานละ

40,900.-

ผูใหญ พัก 3 ทาน 1 หอง
(หองพักจะมี 2 เตียงเทานั้น ไมมีเตียงเสริม)
*กรุณาอานขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พก
ั *

40,900.-

เด็ก (อายุไมเกิน 12 ป) 1 ทาน พักกับผูใ หญ 1 ทาน

40,900.-

เด็ก (อายุไมเกิน 12 ป) 1 ทาน พักกับผูใ หญ 2 ทาน
(หองพักจะมี 2 เตียงเทานั้น ไมมีเตียงเสริม)
*กรุณาอานขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พก
ั *
พักหองเดี่ยว เพิ่มทานละ

40,900.8,900.-

ในกรณีไมใชตั๋วเครื่องบิน EK ลดทานละ

17,000.-

ไมรวมคาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศ UAE (เปนจํานวนเงิน 3,000 บาท )
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร เริ่มตนที่ทานละ
(ราคาสามารถยืนยันไดกต
็ อเมื่อที่นั่ง confirm เทานั้น)

80,000.-

อัตราคาบริการนี้รวม
1. คาตั๋วเครือ
่ งบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวน
ั เดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณีมีความประสงคอยูต
 อ
จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงือ
่ นไขของสายการบิน)
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
6. คาเขาชมสถานทีท
่ องเที่ยวตามรายการ
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที่)
คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท
คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมู ล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได **
- เบี้ยประกันเริ่มตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
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- เบี้ยประกันเริ่มตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป **
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]
8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)

อัตรานี้ไมรวม
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน

คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,

คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 1 ชิ้น, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คากระเปาเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน
3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
4. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7%
5. คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง
6. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย
(โดยมาตรฐาน 3 ดอลลาหสหรัฐ ตอคน ตอวัน : 5x3= 15 ดอลลาหสหรัฐ)
7. คาทิปพนักงานขับรถและไกดทองถิ่น ตลอดรายการเดินทาง (17 ดอลลาหสหรัฐ)
8. คาธรรมเนียมวีซา
 เขา UAE ***ราคาไมรวมวีซา UAE คาธรรมเนียมวีซา
 ทานละ 3,000 บาท***

เงื่อนไขการจอง
1. ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท ภายใน 36 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเขาบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อไดรับ
เงินมัดจําแลวเทานั้น
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มอ
ี ายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการจองคิวยื่นวีซา ภายใน
3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษท
ั ขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ
3. เมือ
่ ไดรับการยืนยันวากรุป
 ออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที
4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลก
ู คาอยูตางจังหวัด) ใหทา นติดตอเจาหนาที่
กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิไ
์ มรับผิดชอบ
คาใชจายทีเ่ กิดขึ้น
5. หากในคณะของท า นมี ผู ต อ งการดู แลพิ เ ศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ ก , ผู สู งอายุ, มี โรคประจํ า ตั ว หรือ ไม
สะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอ กัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแล
สมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะ
ทัวรทั้งหมด

เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง
หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงเหต
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ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการยื่นขอวีซา
1. การพิจ ารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใ ชบ ริษัททั วร การเตรียมเอกสารที่ดี และถูก ตอ งจะช วยให การ
พิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น
2. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวยตนเองในประเทศที่ตน
พํานักหรือศึกษาอยูเทานั้น
3. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ
4. กรณีที่เด็กอายุไมถึง 20 ปบริบูรณ ไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทางบริษัท อาจมีการเรียกขอเอกสาร
(ของบิดาหรือมารดา) และคาใชจายเพิ่มเติมแลวแตกรณี

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน
1. ทางบริษัทไดสํารองที่นั่งพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว หากทานยกเลิกทัวร ไมวาจะดวย
สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิก
์ ารเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีคาใชจาย ประมาณ 1,000 –
5,000 บาท แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง
2. หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ
คาใชจา ยตามทีเ่ กิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย

กรณียกเลิกการเดินทาง
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจา ยทั้งหมด
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจา ย ทานละ 10,000 บาท
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจา ย ทานละ 20,000 บาท
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจา ยทัง้ หมด
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะ
เดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว

(30ทานขึ้นไป)

เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัท

และผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน
6. กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการ
เลือ
่ นการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ
คาธรรมเนียมในการมัดจําตัว๋ และคาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ
7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํา
มาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําตัว๋ เครือ
่ งบิน
หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว) / คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน
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8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวร
ทั้งหมด
9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่ ไมวา เหตุผลใดๆ
ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1.

เนื่องจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพัก
แบบหองเดี่ยว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง
(Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละชัน
้ กัน และบาง
โรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซึ่งถาเขาพัก 3 ทาน อาจจะไดเปน 1 เตียง
ใหญกับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจําเปนตองแยกหองพักเนื่องจากโรงแรมนั้นไมสามารถจัดหา
ได ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิม
่ เติมในกรณีที่อาจมีการแยกหองพัก

2.

กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคา โรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษท
ั ฯ
ขอสงวนสิทธิใ์ นการปรับเปลีย
่ นหรือยายเมืองเพือ
่ ใหเกิดความเหมาะสม

3.

หากมีงานเทศกาลโรงแรมอาจจะไดพก
ั ในเมืองอื่นแทน

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการยื่นขอวีซา
1. สําเนาสีหนังสือเดินทางทีช
่ ด
ั เจน ไมใชถา ยจากมือถือ และวันหมดอายุหนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือมากกวา 6
เดือน นับจากวันเดินทางกลับถึงประเทศไทย
2. รูปถาย : รูปสี ขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเทานั้น (ถายไมเกิน 6 เดือน) 2 รูป
- กรุณากรอกชือ
่ ของบิดา-มารดาของผูท
 เี่ ดินทาง และชื่อคูสมรส (กรณีผูหญิงที่แตงงานแลว)
3. กรณีผูเดินทางอายุไมถึง 20 ปบริบูรณ
3.1. เด็ก ไมไดเดินทาง กับบิดาและมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไปตางประเทศจากเขตหรือ
อําเภอ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) + หนาพาสปอรตของบิดาและ มารดา + หนังสือรับรองคาใชจาย
(ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)
รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซาที่ไดกลาวมานี้ เปนเพียงขอมูลเบือ
้ งตนที่ทางบริษัทฯ ไดจด
ั ทําขึ้นจาก
ประสบการณและระเบียบของสถานทูตฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ตามแตสถานการณ และคุณสมบัติของ
ลูกคาในแตละราย
3.2. เด็ก ไมไดเดินทาง กับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมใหบต
ุ รเดินทาง (ของมารดา) ไปตางประเทศจากเขตหรือ
อําเภอ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) + หนาพาสปอรตของบิดาและ มารดา
3.3. เด็ก ไมไดเดินทาง กับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง (ของบิดา) ไปตางประเทศจากเขตหรือ
อําเภอ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) + หนาพาสปอรตของบิดาและ มารดา

ระยะเวลาในการยื่นวีซา 14 วันทําการ ไมรวมเสาร-อาทิตย
หมายเหตุ : ทาง UAE Immigration อาจมีการ ขอรายละเอียดเพิ่มเติม จากที่ไดแจงไว
ขึ้นอยูกับ การพิจารณาของเจาหนาที่ และเอกสาร ของแตละทาน การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจ
ของทางสถานทูต ทางบริษัท ไมมีสวนเกี่ ยวของใดๆทั้งสิ้น ทั้ งนี้ บริษัท เปนเพีย งตั วกลางและ
คอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทานั้น อัตราคาธรรมเนียมวีซาทางสถานทูต
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เปนผูเรียกเก็บ หากทานโดนปฏิเสธการขออนุมัติวีซา ทางสถานทูตไมคืนอัตราคาธรรมเนียม
ในการยื่นวีซา และมีสิทธิ์ไมแจงสาเหตุการปฏิเสธวีซา
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