 “ชม”ตึกเบิรจ์ คาริฟา BURJ KHALIFA (THE TALLEST TOWER IN THE WORLD)
ตึกทีม่ ีความสูงทีส่ ุดในโลก มีความสูงเหยียบ 828 เมตร 160 ชั้น
นั ่ง Monorail ชมโครงการสุดอลังการ The Plam
ตะลุยทะเลทรายโดยรถ4WD พร้อมกิจกรรมแคมป์ ปิ้ ง ขี่อูฐชมพระอาทิตย์ตกดินดินเนอร์ใต้แสงจันทร์
ชมพรมผืนใหญ่ทสี่ ุด ณ GRAND MOSQUE ซึ่งใหญ่เป็ นอันดับ 3 ของโลก
ช้อปปิ้ งจุใจทั้งสินค้าพื้ นเมืองและแบร์นเนม Dubai Mall

เมนูพิเศษ....BBQ+บุฟเฟ่ ต์สไตส์อาหรับ
 บังคับค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย+ท้องถิ่นและคนขับรถ 1,700 บาท/ท่าน/ทริป

 ราคารวมวีซ่าแล้ว 
วัน

โปรแกรมการเดินทาง

1

กรุงเทพฯ-ดูไบ
ดูไบ-อาบูดาบี- GRAND MOSQUE- Heritage Village-ชมตึก BURJ
KHALIFA-DUBAI MALL-นํ้าพุเต้นระบํา
ดูไบ-GOLD&SPICE SOUK-JUMEIRAH BEACH-บุรจญ์อลั อาหรับ
BURJ AL ARAB-นั ่งรถ Monorail-THE PLAM-ทัวร์ทะเลทราย(4WD)

2
3
4

ดูไบ-กรุงเทพฯ

กลาง
โรงแรมที่พกั
คํา่
วัน
หรือเทียบเท่า
✈ ✈ ✈ Ibis Hotel
เช้า

O

O

-

Ibis Hotel

O

O

O Ibis Hotel

✈

✈ ✈ -

วันแรก

กรุงเทพฯ–ดูไบ

13.00 น.

คณะเดินทางพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคาร ผูโ้ ดยสารขาออก ประตูที่ 8 เคาน์เตอร์ T
สายการบิน เอมิเรสต์ (EK) สายการบินชั้นนํ าหรูหราระดับโลก โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การ
ต้อนรับและอํานวยความสะดวกเรื่องเอกสารและสัมภาระ
เหิรฟ้ าสู่ ดูไบ โดยสายการบิน EMIRATES เที่ยวบินที่ EK377 AIRBUS A380
เดินทางถึงสนามบินนานาชาติดูไบเมื่อเสร็จพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยนําทุกท่านเดินทางสู่เมืองดูไบ
 นําท่ านเดินทางสู่ท่ พ
ี ัก Ibis Hotel หรือเทียบเท่ า

15.50 น.
19.00 น.

(-/-/-)

วันที่สอง

ดูไบ-อาบูดาบี-GRAND MOSQUE-Heritage Village-ชมตึก Burj Khalifa -Dubai Mall-นํ้าพุ
เต้นระบํา
(B/L/-)

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้ น นํ าคณะเดินทางสู่ นครอาบูดาบี ซึ่งห่างจากตัวเมืองดูไบ 180 กิโลเมตร (ประมาณ 2 ชั ่วโมง)
เมืองอาบูดาบีได้รบั สมญานามว่าเป็ น “Garden Of Gulf“เพราะความเขียวขจีของ ต้นไม้นานาชนิ ดที่ปกคุมทัว่
ทั้งบริเวณเมือง อาบูดาบี จนได้รบั การยกย่องให้เป็ น “สวรรค์แห่งทะเลทราย
**** หมายเหตุ โปรดแต่งกายสุภาพออกจากโรงแรมเพือ่ เข้ามัสยิดชิคซาเญด ****
ผูห้ ญิ ง: กรุ ณ าโพกผ้า คลุ มศรีษะด้วยน่ ะค่ ะเสื้ อแขนยาว กางเกงขายาว ห้ามใส่ กางเกงเลคกิ้ งหรือ
กางเกงรัดรูป ผูช้ าย: เสื้ อแขนยาวขายาวแต่งกายสุภาพ
จากนั้นนําท่านชม GRAND MOSQUE หรือ SHEIKH ZAYED BIN SULTAN AL และเป็ นสุเหร่าประจําเมือง ของ
ท่านเชคที่ก่อตั้งประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตต์ ที่ท่าน สร้างไว้ก่อนท่านจะสวรรคต การก่อสร้างรวมทั้งหมด
เป็ นเวลา 10 ปี สุเหร่านี้ มีพรมผืนที่ใหญ่ที่สุดในโลกขนาด 5,627 ตารางเมตร และโคมไฟChandelier ใหญ่
ที่สุดในโลก นําเข้าจากประเทศเยอรมันทําด้วยทองคําและทองแดง สามารถรองรับผูม้ าประกอบพิธีกรรมทาง

ศาสนาได้สงู ถึง 40,000 คน นอกจากนี้ มัสยิดแห่งนี้ เป็ นสุสานหลวงที่ฝังพระบรมศพของ Sheikh Zayed bin
Sultan Al Nahyan อดีตประธานาธิบดีคนแรกแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และเจ้าผูค้ รองรัฐอาบูดาบี้
นั้นนําท่านชม HERITAGE VILLGE ซึ่งเป็ นหมู่บา้ นพื้ นเมืองจําลองความเป็ นอยู่ของชาวเบดูอิน ที่เคยเร่ร่อนอยู่
ในทะเลทราย ให้ท่านอิสระกับการถ่ายภาพและเลือกซื้ อของเป็ นที่ระลึกได้จากหมู่บา้ น

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านเดินทางกลับสู่ ดูไบ ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.
นํ าท่านเดินทางกลับสู่เมืองดูไบเพื่อ นํ าท่านชม ตึกบุ รจญ์เคาะลีฟ ะฮ์ BURJ KHALIFA (THE TALLEST
TOWER IN THE WORLD) หรือเดิมชื่อ บุรจญ์ดูไบหนึ่งในสัญลักษณ์อนั สําคัญของประเทศสหรัฐอาหรับเอ
มิเรตส์ อีกทั้งยังเป็ นฉากเสี่ยงตายสําคัญของพระเอก “ ทอมครูซ” จากภาพยนตร์เรื่อง Mission Impossible
4 ซึ่งตึก มีความสูงถึง 828 เมตร ปั จจุบนั มีท้งั หมด160 ชั้นเป็ นตึกที่ได้ชื่อว่าสูงที่สุดในโลกตัวตึกได้ทาํ สถิติ
กลายมาเป็ นตึกระฟ้ าที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง546 เมตรแซงตึกไทเป101 เรียบร้อย(สูงกว่าตึกไทเป
101 ประมาณ 97 เมตร และสูงกว่าอาคารใบหยก2 ประมาณ 218 เมตร) ซึ่งได้มีการเปิ ดตัวอย่างเป็ น
ทางการ เมื่อวันที่4 มกราคม พ.ศ.2553 และ เปลี่ยนชื่ออาคารจาก "บุรจญ์ดูไบ" เป็ น "บุรจญ์เคาะลีฟะฮ์"
เพื่ อ เป็ นเกี ย รติแ ก่ ท่ า นชี ค ค์อ ดี ตประธานาธิ บ ดี ป ระเทศสหรัฐ อาหรับ เอมิ เ รตส์ ตึ กบุ ร จญ์เ คาะลี ฟ ะฮ์
ออกแบบโดยเอสโอเอ็ม ผูอ้ อกแบบเดียวกันกับเซียร์ทาวเวอร์ อาคารที่สงู ที่สุดในสหรัฐอเมริกาในปั จจุบนั การ
ตกแต่งภายในจะตกแต่งโดยจอร์โจอาร์มานี Giorgio Armaniโดยเป็ นโรงแรมอาร์มานี สาํ หรับ37 ชั้นล่างโดย
ชั้น45 ถึง108 จะเป็ นอพาร์ตเมนต์โดยที่เหลือจะเป็ นสํานักงานและชั้นที่123 และ 124 จะเป็ นจุดชมวิวของ
ตึกที่สาํ คัญ ส่วนบนของตึกจะเป็ นเสาอากาศสื่อสารนอกจากนี้ ชั้น 78 จะมีสระว่ายนํ้ า กลางแจ้งขนาดใหญ่
โดยตึกนี้ จะติดตั้งลิฟต์ที่เร็วที่สุดในโลกที่ความเร็ว18 ม./วินาที (65 ก.ม./ชม.,40 ไมล์/ชม.)โดยลิฟต์ที่มี
ความเร็วสูงสุดอันดับที่ 2 ปั จจุบนั อยู่ที่ตึกไทเป101ที่มีความความเร็ว 16.83 ม./วินาที

(**หมายเหตุ ** รายการนี้ไม่รวมค่าขึ้นตึก BURJ KHALIFA ท่านที่สนใจจะ
ขึ้นชมสามารถติดต่อได้ที่เจ้าหน้าฝ่ ายขายก่อนวันที่กรุป๊ เดินทาง ค่าขึ้นชม
ท่านละ 85 USD)

นําท่านช้อปปิ้ ง ห้างดูไบมอลล์(Dubai Mall)เป็ นศูนย์การค้าแห่งใหม่ล่าสุดของเมืองดูไบ โดยจําลองอาทิเช่น
ห้าง Gallaria Lafayette ห้างชื่อดังของฝรัง่ เศส ห้าง Bloomingdales อันยิ่งใหญ่จากอเมริกาเป็ นศูนย์รวมแบ
รนด์เนมชั้นนําแนวหน้าจากทัว่ ทุกมุมโลก ท่านสามารถเลือกชมเทคโนโลยีล้าํ สมัยของนํ้ าพุเต้นระบําที่ขนาด
ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีการจัดแสดงที่บริเวณหน้าห้างดูไบมอลล์ เริ่มตั้งแต่ 17.30-24.00น.โดยการแสดงจะ
เริ่มทุกๆ30นาทีจากจุดนี้ ถ่ายสามารถถ่ายรูปคู่กบั ตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ (BurjKhalifa) แบบเต็มตัวตึกอีกด้วย

คํา่

วันที่สาม

อิสระอาหารคํา่ ตามอัธยาศัย
 นําท่ านเดินทางสู่ท่ พ
ี ัก Ibis Hotel หรือเทียบเท่ า
ดูไบ-GOLD&SPICE SOUK-JUMEIRAH BEACH-บุรจญ์อลั อาหรับ BURJ AL ARAB-

นั ่งรถ Monorail-THE PLAM-ทัวร์ทะเลทราย(4WD)
เช้า

(B/L/D)

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านเดินช้อปปิ้ ง ตลาดทอง (GOLD SOUK)
ขายทุกอย่างที่เป็ น
JEWELRY
ต่ า งๆร้า นเล็ ก ๆมากมายกว่ า ร้อ ยร้า นค้า ให้ท่ า นได้เ ลื อ กซื้ อของที่ ตลาด
เครือ่ งเทศ (SPICE SOUK)
เครื่องเทศทั้งตลาดตลบอบอวนไปด้วยกลิ่นเครื่องเทศหลากหลายชนิ ด
จากทัว่ ทุกมุมโลกจําพวกไม้หอม อบเชย ถัว่ กระวาน กานหลู และถัว่ ร้ อยแปดชนิ ดจากทุกที่ในตะวันออก
กลาง

นํ าท่านชมชายหาด JUMEIRAH BEACH ซึ่งเป็ นชายหาดตากอากาศที่สวยงามยอดนิ ยมของดูไบ จากนั้ นนํ า
ท่านถ่ายรูปกับโรงแรม ตึกบุรจญ์อลั อาหรับ BURJ AL ARAB โรงแรมสุดหรู ระดับ 7ดาว ที่สวยและหรูหรา
ที่สุด แห่งหนึ่ งของโลก และมีชชื่อเสียงของตะวันออกกลาง ที่ทุกคนใฝ่ ฝั นที่จะมีโอกาสเข้าไปสัมผัส ตั้งอยู่ริม
อ่าวอาหรับ เป็ นที่พกั อาศัยของเศรษฐีชาวอาหรับ บุรจญ์อัล อาหรับ (Burj Al Arab)หนึ่ งในสัญลักษณ์อนั
สําคัญของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ตึกบุรจญ์อลั อาหรับ ปั จจุบนั เป็ นโรงแรมรูปทรงเรือใบที่สวยและ
หรูหราที่สุดระดับโลกและมีชื่อเสียงของตะวันออกกลางมีความสูง321 เมตรหรือ 1,050 ฟุตตั้งอยู่บนเกาะ
เทียมที่ถูกถมขึ้ นห่างจากแถบชายหาดจูเมร่าห์ 280 เมตรริมอ่าวเปอร์เซียที่ทุกคนใฝ่ ฝั นที่จะมีโอกาสเข้าไป
สัมผัสซึ่งเป็ นที่พกั อาศัยของเศรษฐีชาวอาหรับการก่อสร้างของตึกเริ่มต้นก่อสร้างใน พ.ศ. 2537 แล้วเสร็จ
และเริ่มเปิ ดใช้งานครั้งแรกเมื่อ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2542รูปทรงของตึกถูกสร้างให้เหมือนกับใบเรือของเรือใบ
แบบชาวอาหรับ ซึ่งตัวตึกมีเสา 2 เสาแยกออกมาเป็ นรูปตัว V ในขณะที่ช่องว่างระหว่างตัว V ส่วนหนึ่ งก็ปิด

ให้เป็ นห้องใหญ่ๆ และแบ่งออกเป็ นชั้นๆ สถาปนิ กได้กล่าวว่า "สิ่งก่อสร้างนี้ จะเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองดูไบซึ่ง
ก็เหมือนกับ โอเปร่าเฮาส์ที่เป็ นสัญลักษณ์ของเมืองซิดนี ย์ หรือหอไอเฟลที่เป็ นสัญลักษณ์ของเมืองปารีสและ
ตึกบุรจญ์อลั อาหรับก็ตอ้ งการกลายเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เช่นกัน"
ท่าน นั่งรถ Monorail > เดินทางสู่โครงการเดอะปาล์ ม THE PALM ซึ่งเป็ นโครงการที่อลังการ สุดยอดโปร
เจคส์โดยการถมทะเล ให้ เป็ นเกาะเทียมสร้ างเป็ นรูปต้ นปาล์ม 3 เกาะ บนเกาะมีที่พกั โรงแรม รี สอร์ ท อพาร์ ตเม้ น
ร้ านค้ า ภัตตาคาร รวมทังส
้ านักงาน ต่างๆนับว่าเป็ นสิง่ มหัศจรรย์อันดับ 8 ของโลก นาท่านชื่นชมความสวยงาม
ของภูมิประเทศ และบรรยากาศรอบๆ โรงแรมนี ้ Palm Island เป็ นโครงการมหัศจรรย์ที่คิดค้ นสาหรับรองรับการ
อยูอ่ าศัยในอนาคต สร้ างโดยการนาทรายมาถมทะเลเป็ นเกาะเล็กๆ รวม 301 เกาะ รู ปร่ างหากมองจากด้ านบน
รูปต้ นอินทผลัม (The Palm) และ โครงการ The World จะเห็นเป็ นรูปแผนที่โลก

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เดินทางกลับสู่ โรงแรมทีพ
่ กั
หลังอาหารนําท่านกลับเข้าสู่โรงแรมทีพ
่ กั เพือ่ เตรียมตัวตลุยทะเลทรายในช่วงบ่าย
15.00 น.-15.30 น. พร้อมกันที่ล๊อบบี๊ จะมีเจ้าหน้าที่มาคอยรับท่าน ไปแคมป์ /ตะลุยทะเลทราย โดย
บริการนี้ จะอํานวยความสะดวกโดยการรับ-ส่งถึงโรงแรม “ ทัวร์ทะเลทราย””ท่านจะสนุ กกับการนัง่ รถตะลุย
ไปเนิ นทราย ตื่นเต้น พร้อมชมพระอาทิตย์ตก หลังจากนั้ นนํ าท่านเข้าสู่ แค้มปิ้ งกลางทะเลทราย โดย
ภายในมีกิจกรรมต่างๆให้ทุกท่านร่วมสนุ ก อาทิเช่น
Henna Tattoo (ทดลองศิลปะการเพนท์ลวดลายแบบฉบับชาวอาหรับ)
SHI SHA. (เครือ่ งสูบบารากู่ แบบฉบับของชาวอาหรับกลิ่นผลไม)
 GALA BAYA... ให้ทา่ นแต่งกายพื้ นเมืองแบบชาวอาหรับ ถ่ายรูปเก็บไว้ป็นทีร่ ะลึก
 ฟรี ไม่อ้นั ชิมชาอาหรับ, ผลไม้ตามฤดูกาล, กาแฟ, นํ้าอัดลม, นํ้าดื่ม
 การขี่อูฐ

คํา่

บริการอาหารคํา่ แบบบาร์บีคิว ในท่ามกลางบรรยากาศทะเลทรายสบาย พร้อมโชว์ระบําหน้าท้อง
(Belly Dance) จากสาวสวยชาวอาหรับกลางทะเลทราย
เดินทางออกจากแคมป์ กลับสู่ โรงแรมทีพ
่ กั
 นําท่ านเดินทางสู่ท่ พ
ี ัก Ibis Hotel หรือเทียบเท่ า

22.00 น.

วันที่สี่

กรุงเทพฯ

(B/-/-)

เช้า
09.00 น.
11.45 น.
21.25 น.

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ได้เวลาพอสมควรนําท่านเดินทางสู่ สนามบินดูไบ เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
เหินสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน EMIRATES เทีย่ วบิน EK370
คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ ด้วยความประทับใจ

**รายการท่ องเที่ยวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ทัง้ นีโ้ ดยคํานึงถึงประโยชน์ ของลูกค้ าเป็ นสําคัญ**
**ก่ อนทําการจองทัวร์ ทุกครัง้ กรุ ณาอ่ านโปรแกรมอย่ างละเอียดทุกหน้ า และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษัทฯ
จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็ นหลัก

อัตราค่ าบริการ
กําหนดการเดินทาง
14-17 ก.ย. 61
20-23 ก.ย. 61
27-30 ก.ย. 61
12-15 ต.ค. 61
13-16 ต.ค. 61*
19-22 ต.ค. 61
20-23 ต.ค. 61*
27-30 ต.ค. 61*
08-11 พ.ย. 61
16-19 พ.ย. 61*
22-25 พ.ย. 61
23-26 พ.ย. 61*
29 พ.ย.-02 ธ.ค. 61
01-04 ธ.ค. 61*
07-10 ธ.ค. 61
08-11 ธ.ค. 61*
13-16 ธ.ค. 61
20-23 ธ.ค. 61
21-24 ธ.ค. 61
22-25 ธ.ค. 61
27-30 ธ.ค. 61

ราคาผูใ้ หญ่

ราคาเด็กเสริมเตียง

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง

(พักห้องละ 2-3 ท่าน)

(พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)

(พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)

19,999 บาท

19,999 บาท

19,999 บาท

6,500 บาท

21,999 บาท

21,999 บาท

21,999 บาท

6,500 บาท

20,999 บาท

20,999 บาท

20,999 บาท

6,500 บาท

21,999 บาท

21,999 บาท

21,999 บาท

6,500 บาท

20,999 บาท

20,999 บาท

20,999 บาท

6,500 บาท

พักเดี่ยวเพิ่ม

UPDATE 06/09/18
**ราคานี ้ สงวนสิทธิ์การเดินทาง จํานวน 20 ท่ านขึน้ ไป**
เงื่อนไขในการจองทัวร์
งวดที่ 1 : สํารองทีน่ ั ่งจ่าย 15,000 บาท/ท่าน (หลังการจองภายใน 3 วัน) พร้อมส่งสําเนาหนังสือเดินทาง
งวดที่ 2 :ชําระยอดส่วนทีเ่ หลือ ก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน
หากไม่ชาํ ระค่าใช้จา่ ยภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดิน ทางโดยอัตโนมัต

กรณียกเลิก
ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริษัทฯจะคิดค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้ นจริง ณ วันนั้น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่น ค่าตั ๋ว
เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจําห้องพัก เป็ นต้น)
ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจํานวน บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทัง้ หมดในทุกกรณี
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทําเรื่องยื่นเอกสารไปยังสายการบิน
โรงแรม และในทุกๆการให้บริการ เพื่อให้พิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดําเนิ นการ ซึ่งไม่สามารถแจ้งได้ว่า
สามารถคืนเงินได้ท้งั หมดหรือบางส่วน หรือไม่ได้เลย เพราะขึ้ นอยู่กับการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆ
บริการอื่นๆเป็ นสําคัญ

เอกสารที่ใช้ ประกอบในการยื่นวีซ่า
 ในการทาวีซา่ ประเทศดูไบ 10วัน ล่วงหน้ าก่อนเดินทาง
 พาสปอร์ ตมีอายุนานกว่า 6 เดือน และมีหน้ าว่างอย่างน้ อย 2 หน้ า
 รูปถ่ายพื ้นหลังสีขาว ขนาด 2นิ ้ว 1 รูป หน้ าตรง ไม่ยิ ้ม ไม่เห็นฟั น
 สแกนหน้ าพาสปอร์ ต กลางเต็ม2 หน้ า (ต้ องเป็ นสแกนสีไม่ สามารถใช้ สําเนาได้ )
 กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี บริ บูรณ์ และไม่ได้ เดินทางกับบิดา/มารดา คนใดคนหนึง่ ต้ องมีจดหมายยิน ยอมให้ เดินทางไป
ต่างประเทศ จากบิดา/มารดา ซึง่ จดหมายต้ องออกโดยที่วา่ การอาเภอ โดยระบุประเทศและวันเดินทาง (ตัวจริง)
 สาเนาบัตรประชาชน 1 ชุด ของบิดามารดา (กรณีท่ มี ีเด็กอายุต่าํ กว่ า 20 ปี เดินทางไปด้ วย)
 สาเนาสูติบตั ร 1 ชุด (กรณีอายุต่าํ กว่ า 20 ปี )
 สาเนาทะเบียนบ้ าน 1 ชุด (กรณีอายุต่าํ กว่ า 20 ปี )
 สาเนาทะเบียนสมรส หรื อสาเนาทะเบียนหย่า 1 ชุด (กรณีเด็กอายุต่าํ กว่ า 20 ปี เดินทาง)

ตัวอย่ างเอกสารยื่นวีซ่า

พาสปอร์ต ควรมีอายุใช้งานเหลือเกิน 6 เดือน
มิฉะนั้นบริษัทจะไม่รบั ผิดชอบกรณี
ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน

ข้ อแนะนําและแจ้ งเพื่อทราบ
 สาหรับห้ องพักแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดินทางเป็ นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะนาให้
ท่านเปิ ดห้ องพัก เป็ น 2 ห้ องจะสะดวกกับท่านมากกว่า
กรณีเดินทางเป็ นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ วไม่ สามารถขอคืนเงินได้ และไม่ สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลด ให้ ทา่ นละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 30 ก.ก.ต่อใบ / กระเป๋ าถือขึ ้นเครื่ อง (Hand carry)
น ้าหนักต้ องไม่เกิน 7 ก.ก.1ใบ
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ชันประหยั
้
ด โดยสายการบินเอมิเรสต์ ( EK )
 ค่ารถโค้ ชท่องเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั โรงแรมระดับมาตรฐาน 3 คืน (พักห้ องละ 2 ท่าน)
 ค่าอาหารทุกมื ้อตามระบุในรายการ
 ค่าวีซา่ เข้ าประเทศสหรัฐ อาหรับเอมิเรสต์
 ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าเข้ าชมตามสถานที่ทกุ แห่ง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท

วงเงินคุ้มครองอาหารเป็ นพิษ (โดยแพทย์จะต้ องระบุในใบรับรองแพทย์วา่ ”อาหารเป็ นพิษเท่านัน”)
้
(หมายเหตุ: ค่าประกันอุบตั ิเหตุสาหรับเด็กที่มีอายุต่ากว่า 6 เดือน และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 75 ปี
ทางบริ ษัทประกันฯจะชดใช้ คา่ สินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึง่ ของสัญญาฯ)
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
 ค่าหนังสือหนังสือเดินทาง
 ค่าน ้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกาหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารสัง่ พิเศษ, ค่ามินิบาร์ ในห้ องพัก
 ค่าอาหารที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในรายการ, ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ฯลฯ
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
เป็ นธรรมเนียมปฏิบตั ใิ นการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวควรทิปแก่มคั คุเทศก์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถ

 บังคับค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย+ท้องถิ่นและคนขับรถ 1,700 บาท/ท่าน/ทริป
**หมายเหตุ:ทิปจะทําการเก็บทีส่ นามบิน ณ วันทีน่ ัดหมายหรือชําระพร้อมค่าทัวร์ท้งั หมดเพือ่ ความสะดวก**

กรณียกเลิก
ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริษัทฯจะคิดค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้ นจริง ณ วันนั้น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่น ค่าตั ๋ว
เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจําห้องพัก เป็ นต้น)
ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจํานวน บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทัง้ หมดในทุกกรณี

***หมายเหตุ***
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทํากรุป๊ ได้อย่างน้อย 20 ท่าน ซึ่งใน
กรณีนี้ทาง บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ท้งั หมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถา้ ต้องการ
 ในกรณีที่คณะออกเดินทางตํา่ กว่า 20 ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง จะมีการเปลี่ยนแปลงขนาดของ
พาหนะที่ใช้ในการนําเที่ยว ตลอดรายการทัวร์ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีที่คณะออกเดินทางตํา่ กว่า 20 ท่าน หรือตํา่ กว่ามาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง ทางผูจ้ ดั รายการ ขอพิจารณา
ยกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทัวร์เพิม่ เต็ม ตามความเหมาะสม
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้และจะ
ไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สญ
ู หาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสยั
บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
บริษัทฯ ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ และอื่น ๆ ที่นอกเหนื อการควบคุม
ของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มที่เกิดขึ้ นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้าย การสูญหาย ความล่าช้า
หรือ อุบตั ิเหตุต่าง ๆ
ราคานี้ คิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ ปั จจุบนั หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้ น ตามอัตราค่านํ้ามัน หรือ
ค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋ ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธ

การเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
หากลูกค้าท่ านใด ยื่นวีซ่าแล้ วไม่ ได้ รับการอนุมตั ิ ลูกค้าต้ องชาระค่ามัดจาที่ 15,000 บาท และค่าวีซ่าตามทีส่ ถานฑูตฯ เรียกเก็บ

หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
และมีหน้าที่เหลือไว้ประทับตราไม่นอ้ ยกว่า 2 หน้า
** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม **
**ในกรณีที่ผโู ้ ดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับวันเดินทางที่
ท่านได้ทาํ การจองไว้กบั ทางบริษัทฯ กรุณาแจ้งให้กบั ทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการชําระเงินค่าตั ๋วดังกล่าว
ถ้าเกิดข้อผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี**

