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**เที่ยวสวนสนุก IMG World of Adventure สวนสนุกในร่ มที่ใหญ่ ท่ ีสุดในโลก


แถมฟรีข้ ึนตึก !! ขึ้ นตึกเบิรจ์ คาริฟา ชั้น124

BURJ KHALIFA (THE TALLEST TOWER IN THE

WORLD) ตึกที่มีความสูงเหยียบ 828 เมตร 160ชั้น
นั ่ง Monorail ชมโครงการสุดอลังการ The Plam
ตะลุยทะเลทรายโดยรถ4WD พร้อมกิจกรรมแคมป์ ปิ้ ง ขี่อูฐชมพระอาทิตย์ตกดินเนอร์ใต้แสงจันทร์
ชมพรมผืนใหญ่ที่สุด ณ GRAND MOSQUE ซึ่งใหญ่เป็ นอันดับ 3 ของโลก
ช้อปปิ้ งจุใจทั้งสินค้าพื้ นเมืองและ Brand Nameใน Dubai Mall
บินโดยการสายบิน Thai Airways 5 *****

เมนูพิเศษ....BBQ+บุฟเฟ่ ต์สไตส์อาหรับ
ตึกใหม่!!!แวะถ่ายรูปตึก DUBAI FRAME ที่มีลกั ษณะกรอบรูปขนาดใหญ่

 ราคารวมวีซ่าแล้ว 
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วัน

โปรแกรมการเดินทาง

เช้า

กลาง
คํา่
วัน

✈ ✈

O

1

กรุงเทพฯ-ดูไบ

2

ดูไบ-อาบูดาบี- LOUVRE MUSEUM –แวะถ่ายรูปด้านหน้า FERRI
O
WORLD-GRAND MOSQUE-แวะถ่ายรูปตึก DUBAI FRAME

O

O

3

ดูไบ- IMG World of Adventure -ทัวร์ทะเลทราย(4WD)

O

---

O

4

ดูไบ - BURJ AL ARAB-Medinat Souk-นั ่งรถ Monorail-THE
PLAM -ขึ้ นตึก BURJ KHALIFA-อิสระช้อปปิ้ ง DUBAI MALL

O

O

✈

5

กรุงเทพฯ

✈ ✈

โรงแรมที่พกั
หรือเทียบเท่า
DUSIT D2 KENZ
HOTEL
DUSIT D2 KENZ
HOTEL
DUSIT D2 KENZ
HOTEL

✈ -

วันแรก

กรุงเทพ–ดูไบ

13.00 น.

คณะเดินทางพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคาร ผูโ้ ดยสารขาออก ประตูที่ 4 เคาน์เตอร์ D
สายการบิน THAI AIRWAYS TG สายการบินชั้นนําหรูหราระดับโลก โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การ
ต้อนรับและอํานวยความสะดวกเรื่องเอกสารและสัมภาระ
เหินฟ้ าสู่ ดูไบ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG517
(บริการอาหารบนเครื่อง ใช้เวลาบิน 6.30 ชั ่วโมง)
เดินทางถึงสนามบินนานาชาติดูไบเมื่อเสร็จพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยนําทุกท่านเดินทางสู่เมืองดูไบ
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
 นําท่านเดินทางสู่ที่พกั DUSIT D2 KENZ HOTEL หรือเทียบเท่า

16.20 น.
19.45 น.
คํา่

(-/-/D)

วันที่สอง

ดูไบ-อาบูดาบี- LOUVRE MUSEUM–แวะถ่ายรูปด้านหน้า FERRI WORLD-GRAND MOSQUE
แวะถ่ายรูปตึก DUBAI FRAME (B/L/D)

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ นครอาบูดาบี ซึ่งห่างจากตัวเมืองดูไบ 180 กิโลเมตร (ประมาณ 2 ชั ่วโมง) เมือง อาบู
ดาบีได้รบั สมญานามว่าเป็ น “Garden Of Gulf“เพราะความเขียวขจีของ ต้นไม้นานาชนิ ดที่ปกคุมทัว่ ทั้งบริเวณ
เมือง อาบูดาบี จนได้รบั การยกย่องให้เป็ น “สวรรค์แห่งทะเลทราย”
นําท่าน เข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูฟว์ อาบูดาบี คือพิพิธภัณฑ์สาขาย่อยแห่งแรกของพิพิธภัณฑ์ลฟู ว์นอกกรุงปารีส
เกิดจากทางการสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และทางการฝรัง่ เศส ลงนามความร่วมมือทางวัฒนธรรมและศิลปะ
โดยให้พิพิธภัณฑ์ใช้ชื่อลูฟว์ เป็ นระยะเวลา 30 ปี เสมือนเป็ นสาขาย่อย ถือเป็ นพิพิธภัณฑ์ทางศิลปะแห่งแรก
ของอาหรับที่รวบรวมเอาผลงานศิ ลปะชิ้ นสําคัญของโลกตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบันมารวมไว้ดว้ ยกัน ภายใต้
แนวคิดการแบ่งปั นเรื่องราวอารยธรรมและวัฒนธรรมของมนุ ษยชาติ พิพิธภัณฑ์ LOUVRE ABU DHABI เล่า
ถึงเรื่องราวของมนุ ษยชาติในบทที่สร้างแรงบันดาลใจถึง 12 บท แต่ละบทเน้นเรื่องรูปแบบที่ใช้ร่วมกันและ

TRIP CODE : PV_UEA-LX01-TG_APR_2019

แนวคิดที่เปิ ดเผยความเชื่อมโยงกันทัว่ มนุ ษยชาติ ผลงานจากช่วงก่อนประวัติศาสตร์จนถึงผลงานศิลปะร่วม
สมัย ศิลปะในการแสดงมาจาก Collection ของพิพิธภัณฑ์ควบคู่ไปกับผลงานชิ้ นเอกมากมายที่ยืมตัวมาจาก
บางส่วนของพิพิธภัณฑ์ฝรัง่ เศสที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกให้นักท่องเที่ยวได้สมั ผัสประวัติศาสตร์ในอีกรูปแบบที่
อาบูดาบี

นําท่านแวะถ่ายรูปด้านหน้า Ferrari World (ไม่รวมค่าเข้าชม)และมีเวลาให้ท่านเลือกซื้ อของที่ระลึกที่เป็ น
แบรนด์เฟอร์รารี่

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตาคาร
**** หมายเหตุ โปรดแต่งกายสุภาพออกจากโรงแรมเพื่อเข้ามัสยิดชิคซาเญด ****
ผูห้ ญิ ง : กรุ ณ าโพกผ้า คลุม ศรี ษะด้วยนะค่ะ เสื้ อแขนยาว กางเกงขายาว ห้ามใส่ กางเกงเลคกิ้ งหรื อ
กางเกงรัดรูป ผูช้ าย: เสื้ อแขนยาวขายาวแต่งกายสุภาพ
นําท่านชม GRAND MOSQUE หรือ SHEIKH ZAYED BIN SULTAN AL และเป็ นสุเหร่าประจําเมือง ของท่าน
เชคที่ก่อตั้งประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตต์ ที่ท่าน สร้างไว้ก่อนท่านจะสวรรคต การก่อสร้างรวมทั้งหมดเป็ น
เวลา 10 ปี สุเหร่านี้ มีพรมผืนที่ใหญ่ที่สุดในโลกขนาด 5,627 ตารางเมตร และ โคมไฟChandelier ใหญ่
ที่สุดในโลก นําเข้าจากประเทศเยอรมันทําด้วยทองคําและทองแดง สามารถรองรับผูม้ าประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนาได้สูงถึง 40,000 คน นอกจากนี้ มัสยิดแห่งนี้ เป็ นสุสานหลวงที่ฝังพระบรมศพของ Sheikh Zayed bin
Sultan Al Nahyan อดีตประธานาธิบดีคนแรกแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และเจ้าผูค้ รองรัฐอาบูดาบี้

นําท่านเดินทางกลับสู่ ดูไบ ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.
นําท่าน แวะถ่ายรูป DUBAI FRAME”(ไม่รวมค่าขึ้ นตึก) ซึ่งมีขนาดสูง 150 เมตร เชื่อมด้วยสะพานยาว 93
เมตร เริ่มการก่อสร้างตั้งแต่ปี 2013 ภายในหอชมวิวจะเป็ นพิพิธภัณฑ์เล่าเรื่องความเป็ นมาในอดีตของดูไบ
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จนถึงปั จจุบนั โดยนําเสนอผ่านเทคโนโลยีแสงสีเสียงสามมิติและ VERTUAL REALITY โดยหอชมวิวดังกล่าว
เปิ ดเพิ่งเริ่มเปิ ดเมื่อวันที่ 01 มกราคม 2561

คํา่

บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
 นําท่านเดินทางสู่ที่พกั DUSIT D2 KENZ HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

ดูไบ- IMG World of Adventure -ทัวร์ทะเลทราย(4WD)

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเข้าชม สวนสนุกIMG World of Adventure เป็ นสวนสนุ กในร่มที่ใหญ่ที่สุดในโลกและมีชื่อเสียงในดูไบ
เป็ นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมสําหรับทุกคนในครอบครัว ที่จะเพลิดเพลินไปกับเครื่องเล่นต่างๆ ซึ่งเต็มไปด้วยความ
สนุ กสนาน โดยสวนสนุ กนี้ ประกอบไปด้วยเครื่องเล่นกว่า 20 ชนิ ด โรงภาพยนตร์ 5 มิติ โซนแบรนด์การ์ตูน
ที่ได้ลิขสิทธ์จากต่างประเทศ ทั้ง Marvel และ Cartoon Network เป็ นต้น
อิสระอาหารกลางวัน สามารถเลือกทานภายในสวนสนุกตามอัธยาศัย
เดินทางกลับสู่ โรงแรมที่พกั
หลังอาหารนําท่านกลับเข้าสู่โรงแรมที่พกั เพื่อเตรียมตัวตลุยทะเลทรายในช่วงบ่าย
15.00 น.-15.30 น.พร้อมกันที่ ล๊อบบี๊ จะมีเจ้าหน้าที่มาคอยรับท่านไปแคมป์ /ตะลุยทะเลทราย โดย
บริการนี้ จะอํานวยความสะดวกโดยการรับ-ส่งถึงโรงแรม “ ทัวร์ทะเลทราย””ท่านจะสนุ กกับการนัง่ รถตะลุย
ไปเนิ นทราย ตื่ นเต้น พร้อมชมพระอาทิต ย์ตก หลังจากนั้นนําท่านเข้าสู่ แค้มปิ้ งกลางทะเลทราย โดย
ภายในมีกิจกรรมต่างๆให้ทุกท่านร่วมสนุ ก อาทิเช่น
Henna Tattoo (ทดลองศิลปะการเพนท์ลวดลายแบบฉบับชาวอาหรับ)
SHI SHA. (เครื่องสูบบารากู่ แบบฉบับของชาวอาหรับกลิ่นผลไม)
 GALA BAYA... ให้ท่านแต่งกายพื้ นเมืองแบบชาวอาหรับ ถ่ายรูปเก็บไว้ป็นที่ระลึก
 ฟรี ไม่อ้นั ชิมชาอาหรับ, ผลไม้ตามฤดูกาล, กาแฟ, นํ้าอัดลม, นํ้าดื่ม
 การขี่อูฐ

กลางวัน

(B/-/D)
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คํา่
22.00 น.

บริการอาหารคํา่ แบบบาร์บีคิว ในท่ามกลางบรรยากาศทะเลทรายสบาย พร้อมโชว์ระบําหน้าท้อง
(Belly Dance) จากสาวสวยชาวอาหรับกลางทะเลทราย
เดินทางออกจากแคมป์ กลับสู่ โรงแรมที่พกั
 นําท่านเดินทางสู่ที่พกั DUSIT D2 KENZ HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

ดูไบ - BURJ AL ARAB-Medinat Souk-นั ่งรถ Monorail-THE PLAM -ขึ้ นตึก BURJ KHALIFAอิสระช้อปปิ้ ง DUBAI MALL
(B/L-)

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํา ท่านถ่ายรูปกับโรงแรม ตึกบุรจญ์อลั อาหรับ BURJ AL ARAB โรงแรมสุดหรู ระดับ 7ดาว ที่สวยและ
หรูหราที่สุด แห่งหนึ่ งของโลก และมีชชื่อเสียงของตะวันออกกลาง ที่ทุกคนใฝ่ ฝันที่จะมีโอกาสเข้าไปสัมผัส
ตั้งอยูร่ ิมอ่าวอาหรับ เป็ นที่พกั อาศัยของเศรษฐีชาวอาหรับ บุรจญ์อลั อาหรับ (Burj Al Arab)หนึ่ งใน
สัญลักษณ์อนั สําคัญของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ตึกบุรจญ์อลั อาหรับ ปั จจุบนั เป็ นโรงแรมรูปทรงเรือใบ
ที่สวยและหรูหราที่สุดระดับโลกและมีชื่อเสียงของตะวันออกกลางมีความสูง321 เมตรหรือ 1,050 ฟุตตั้งอยู่
บนเกาะเทียมที่ถูกถมขึ้ นห่างจากแถบชายหาดจูเมร่าห์ 280 เมตรริมอ่าวเปอร์เซียที่ทุกคนใฝ่ ฝันที่จะมีโอกาส
เข้าไปสัมผัสซึ่งเป็ นที่พกั อาศัยของเศรษฐีชาวอาหรับการก่อสร้างของตึกเริ่มต้นก่อสร้างใน พ.ศ. 2537 แล้ว
เสร็จและเริ่มเปิ ดใช้งานครั้งแรกเมื่อ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2542รูปทรงของตึกถูกสร้างให้เหมือนกับใบเรือของ
เรือใบแบบชาวอาหรับ ซึ่งตัวตึกมีเสา 2 เสาแยกออกมาเป็ นรูปตัว V ในขณะที่ช่องว่างระหว่างตัว V ส่วนหนึ่ ง
ก็ปิดให้เป็ นห้องใหญ่ๆ และแบ่งออกเป็ นชั้นๆ สถาปนิ กได้กล่าวว่า "สิ่งก่อสร้างนี้ จะเป็ นสัญลักษณ์ของเมือง
ดูไบซึ่งก็เหมือนกับ โอเปร่าเฮาส์ที่เป็ นสัญลักษณ์ของเมืองซิดนี ย ์ หรือหอไอเฟลที่เป็ นสัญลักษณ์ของเมือง
ปารีสและตึกบุรจญ์อลั อาหรับก็ตอ้ งการกลายเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
เช่นกัน"

นําท่านสู่ เมดิแนท จูไมร่า ซุค (Madinat Jumeirah Souk) ศูนย์การค้ารูปทรงอาหรับโบราณตั้งอยู่ติดริม
ทะเล ซึ่งเรียกได้วา่ เป็ นเวนิ สแห่งตะวันออกกลางเลยที่เดียวอีกทั้งภายในยังตกแต่งสวยงามแบบอาหรับและมี
ร้านค้าทันสมัยและของฝากมากมายให้ท่านจับจ่ายซื้ อของ
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นําท่าน นั ่งรถ Monorail (MRT) > เดินทางสู่โครงการเดอะปาล์ม THE PALM ซึ่งเป็ นโครงการที่อลังการ
สุดยอดโปรเจคส์โดยการถมทะเล ให้เป็ นเกาะเทียมสร้างเป็ นรูปต้นปาล์ม 3 เกาะ บนเกาะมีที่พกั โรงแรม รี
สอร์ท อพาร์ตเม้น ร้านค้า ภัตตาคาร รวมทั้งสํานักงาน ต่างๆนับว่าเป็ นสิ่งมหัศจรรย์อนั ดับ 8 ของโลก นํา
ท่านชื่นชมความสวยงามของภูมิ ประเทศ และบรรยากาศรอบๆ โรงแรมนี้
Palm Island เป็ นโครงการ
มหัศจรรย์ที่คิดค้นสําหรับรองรับการอยู่อาศัยในอนาคต สร้างโดยการนําทรายมาถมทะเลเป็ นเกาะเล็กๆ
รวม 301 เกาะ รูปร่างหากมองจากด้านบนรูปต้นอินทผลัม (The Palm) และ โครงการ The World จะเห็น
เป็ นรูปแผนที่โลก

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ซึ่งเป็ นสาขาจากอเมริกา อยูท่ ี่ Dubai Mall เป็ นอีกร้านหนึ่ งที่ได้รบั ความนิ ยมโดยเฉพาะนักท่องเที่ยว
นําท่านเพื่อขึ้ นชมตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ BURJ KHALIFA (THE TALLEST TOWER IN THE WORLD) หรือเดิม
ชื่อ บุรจญ์ดูไบหนึ่งในสัญลักษณ์อนั สําคัญของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อีกทั้งยังเป็ นฉากเสี่ยงตาย
สําคัญของพระเอก “ ทอมครูซ” จากภาพยนตร์เรื่อง Mission Impossible 4 ซึ่งตึก มีความสูงถึง 828 เมตร
ปั จจุบนั มีท้งั หมด160 ชั้นเป็ นตึกที่ได้ชื่อว่าสูงที่สุดในโลกตัวตึกได้ทําสถิ ติกลายมาเป็ นตึกระฟ้ าที่สูงที่สุดใน
โลกมีความสูงถึง546 เมตรแซงตึกไทเป101 เรียบร้อย(สูงกว่าตึกไทเป101 ประมาณ 97 เมตร และสูงกว่า
อาคารใบหยก2 ประมาณ 218 เมตร) ซึ่งได้มีการเปิ ดตัวอย่างเป็ นทางการ เมื่อวันที่4 มกราคม พ.ศ.2553
และ เปลี่ ย นชื่ อ อาคารจาก "บุ ร จญ์ดู ไ บ" เป็ น "บุ ร จญ์เ คาะลี ฟ ะฮ์" เพื่ อ เป็ นเกี ย รติ แ ก่ ท่ า นชี ค ค์อ ดี ต
ประธานาธิ บดี ประเทศสหรัฐ อาหรับเอมิเรตส์ ตึ ก บุ รจญ์เคาะลี ฟ ะฮ์ออกแบบโดยเอสโอเอ็ ม ผู ้ออกแบบ
เดียวกันกับเซียร์ทาวเวอร์ อาคารที่สงู ที่สุดในสหรัฐอเมริกาในปั จจุบนั การตกแต่งภายในจะตกแต่งโดยจอร์โจ
อาร์มานี Giorgio Armaniโดยเป็ นโรงแรมอาร์มานี สาํ หรับ37 ชั้นล่างโดยชั้น45 ถึง108 จะเป็ นอพาร์ตเมนต์
โดยที่เหลือจะเป็ นสํานักงานและชั้นที่123 และ 124 จะเป็ นจุดชมวิวของตึกที่สาํ คัญ ส่วนบนของตึกจะเป็ น
เสาอากาศสื่อสารนอกจากนี้ ชั้น 78 จะมีสระว่ายนํ้า กลางแจ้งขนาดใหญ่โดยตึกนี้ จะติดตั้งลิ ฟต์ที่เร็วที่สุดใน
โลกที่ความเร็ว18 ม./วินาที (65 ก.ม./ชม.,40 ไมล์/ชม.)โดยลิฟต์ที่มีความเร็วสูงสุดอันดับที่ 2 ปั จจุบนั อยู่
ที่ตึกไทเป101ที่มีความความเร็ว 16.83 ม./วินาที
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จากนั้นนําท่านช้อปปิ้ ง ห้างดูไบมอลล์(Dubai Mall)เป็ นศูนย์การค้าแห่งใหม่ล่าสุดของเมืองดูไบ โดยจําลอง
อาทิเช่น ห้าง Gallaria Lafayette ห้างชื่อดังของฝรัง่ เศส ห้าง Bloomingdales อันยิ่งใหญ่จากอเมริกาเป็ นศูนย์
รวมแบรนด์เนมชั้นนําแนวหน้าจากทัว่ ทุกมุมโลกภายในห้างจะมีส่วนของ พิพิธภัณฑ์สตั ว์น้ าํ สร้างโดยการใช้
แผ่นอะคริลิค ในการประกอบตูป้ ลาขึ้ นที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้ถูกบันทึกลงในกิสเนสส์เวิลล์เรคคอร์ดสเรียบร้อย
แล้ว ท่านสามารถชมสัตว์น้ํานานาชนิ ดได้อย่างตระการตา(ไม่รวมค่าเข้าชมในส่วนของพิพิธภัณฑ์สตั ว์น้ าํ )
หรือท่านสามารถเลือกชมเทคโนโลยีล้าํ สมัยของนํ้าพุเต้นระบําที่ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีการจัดแสดงที่
บริ เวณหน้าห้างดูไ บมอลล์ เริ่ มตั้งแต่ 17.30-24.00น.โดยการแสดงจะเริ่มทุ กๆ30นาที จ ากจุดนี้ ถ่ าย
สามารถถ่ายรูปคู่กบั ตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์(Burj Khalifa)แบบเต็มตัวตึกอีกด้วย

20.55 น.

อิสระอาหารคํา่ สามารถเลือกทานภายในห้างตามอัธยาศัย
ได้เวลาพอสมควรนําท่านเดินทางสู่ สนามบินดูไบ เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
เหินสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบิน TG518

วันที่หา้

กรุงเทพฯ

06.30 น.

คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ ด้วยความประทับใจ

คํา่

(-/-/-)

**รายการท่องเที่ยวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสําคัญ**
**ก่อนทําการจองทัวร์ทุกครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษทั ฯ
จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็ นหลัก
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อัตราค่ าบริการ
กําหนดการเดินทาง

ราคาผูใ้ หญ่

ราคาเด็กเสริมเตียง

(พักห้องละ 2-3 ท่าน)

(พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)

ราคาเด็กไม่เสริม
เตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม

(พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)

12 – 16 เม.ย.
13 – 17 เม.ย.

46,888 บาท

46,888 บาท

46,888 บาท

8,000 บาท

UPDATE 30/01/19

**ราคานี้ สงวนสิทธิ์การเดินทาง จํานวน 20 ท่านขึ้ นไป**
เงื่อนไขในการจองทัวร์
งวดที่ 1 : สํารองที่นั ่งจ่าย 15, 000 บาท/ท่าน (หลังการจองภายใน 3 วัน)พร้อมส่งสําเนาหนังสือเดินทาง
งวดที่ 2 :ชําระยอดส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 25 วัน
หากไม่ชาํ ระค่าใช้จ่ายภายในกําหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

กรณียกเลิก
ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริษัทฯจะคิ ดค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึ้ นจริง ณ วันนั้น ที่ไม่สามารถ คื นเงินได้ (ตัวอย่างเช่น ค่าตั ๋ว
เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจําห้องพัก เป็ นต้น)
ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี

เอกสารที่ใช้ประกอบในการยืน่ วีซ่า
 ในการทําวีซ่าประเทศดูไบ 10วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง
 พาสปอร์ตมีอายุนานกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
 รูปถ่ายพื้ นหลังสีขาว ขนาด 2นิ้ ว 1 รูป หน้าตรง ไม่ยิ้ม ไม่เห็นฟั น
 สแกนหน้าพาสปอร์ต กลางเต็ม2 หน้า (ต้องเป็ นสแกนสีไม่สามารถใช้สาํ เนาได้)
 กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี บริบรู ณ์ และไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดา คนใดคนหนึ่ ง ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไป
ต่างประเทศ จากบิดา/มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยที่วา่ การอําเภอ โดยระบุประเทศและวันเดินทาง (ตัวจริง)
 สําเนาบัตรประชาชน 1 ชุด ของบิดามารดา (กรณีที่มีเด็กอายุตาํ ่ กว่า 20 ปี เดินทางไปด้วย)
 สําเนาสูติบตั ร 1 ชุด (กรณีอายุตากว่
ํ ่ า 20 ปี )
 สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด (กรณีอายุตากว่
ํ ่ า 20 ปี )
 สําเนาทะเบียนสมรส หรือสําเนาทะเบียนหย่า 1 ชุด (กรณีเด็กอายุตากว่
ํ ่ า 20 ปี เดินทาง)
พาสปอร์ต ควรมีอายุใช้งานเหลือเกิน 6 เดือน
มิฉะนั้นบริษทั จะไม่รบั ผิดชอบกรณี
ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน

TRIP CODE : PV_UEA-LX01-TG_APR_2019

ตัวอย่างเอกสารยืน่ วีซ่า

ข้อแนะนําและแจ้งเพื่อทราบ
 สําหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน แนะนําให้
ท่านเปิ ดห้องพัก เป็ น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า
กรณีเดินทางเป็ นตั ๋วกรุป๊ หากออกตั ๋วแล้วไม่สามารถขอคืนเงินได้และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ให้ท่านละ 1 ใบ นํ้าหนักไม่เกิน 30 ก.ก.ต่อใบ / กระเป๋าถือขึ้ นเครื่อง (Hand carry)
นํ้าหนักต้องไม่เกิน 7 ก.ก.1ใบ
อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการไทย (THAI AIRWAYS )
 ค่ารถโค้ชท่องเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั โรงแรมระดับมาตรฐาน 3 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
 ค่าอาหารทุกมื้ อตามระบุในรายการ
 ค่าวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐ อาหรับเอมิเรสต์
 ค่าธรรมเนี ยมต่างๆ และค่าเข้าชมตามสถานที่ทุกแห่ง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
วงเงินคุม้ ครองอาหารเป็ นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์วา่ ”อาหารเป็ นพิษเท่านั้น”)
(หมายเหตุ: ค่าประกันอุบิติเหตุสาํ หรับเด็กที่มีอายุตาํ ่ กว่า 6 เดือน และ ผูใ้ หญ่อายุมากกว่า 75 ปี
ทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่ งของสัญญาฯ)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าหนังสือหนังสือเดินทาง
 ค่านํ้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารสัง่ พิเศษ, ค่ามินิบาร์ในห้องพัก
 ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ, ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
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 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
เป็ นธรรมเนียมปฏิบตั ใิ นการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวควรทิปแก่มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นและ
คนขับรถที่คอยบริการเราโดยประมาณ ประมาณ 37 USD ต่อทริป
 ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็ น 5วัน เท่ากับ 15 USD)
 ค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็ น 4วัน เท่ากับ 12 USD)
 พนักงานขับรถในประเทศดูไบ ท่านละ 2 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็ น 4วัน เท่ากับ 8 USD)
 พนักงานขับรถท่องทะเลทราย ท่านละ 2 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็ น 1 วัน เท่ากับ 2 USD)

กรณียกเลิก
ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริษัทฯจะคิ ดค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึ้ นจริง ณ วันนั้น ที่ไม่สามารถ คื นเงินได้ (ตัวอย่างเช่น ค่าตั ๋ว
เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจําห้องพัก เป็ นต้น)
ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี

***หมายเหตุ***
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทํากรุป๊ ได้อย่างน้อย 15 ท่าน ซึ่งใน
กรณีนี้ทาง บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ท้งั หมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถา้ ต้องการ
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 ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
หากลูกค้าท่านใด ยืน่ วีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุมตั ิ ลูกค้าต้องชําระค่ามัดจําที่ 10,000 บาท และค่าวีซ่าตามที่สถาน
ฑูตฯ เรียกเก็บ

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

