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FANTASTIC DUBAI 5DAYS
3NIGHTS BY EK

ขอนำท่ำนเดินทำงสู่สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์
เมืองที่รวมควำมเป็ นที่สุดของโลกที่คณ
ุ ควรไปสัมผัสสักครั้งหนึ่งในชีวิต
มนต์เสน่หค์ วำมแตกต่ำงทำงวัฒนธรรมทีผ่ สมผสำนกันอย่ำงลงตัวระหว่ำงอำหรับดั้งเดิม
และควำมทันสมัยในแบบตะวันตก ดินแดนมหัศจรรย์ที่ผนั แปรจำก
ผืนทะเลทรำยสูค่ วำมมั ่งคั ่งร ่ำรวยทำงกำรค้ำ
ให้ท่ำนได้เพลิดเพลินกับทัศนียภำพทะเลทรำยที่สวยงำม และสนุกกับกิจกรรมหลำกหลำย
ทำนอำหำรคำ่ พร้อมชมกำรแสดงบริเวณแคมป์ กลำงทะเลทรำย

ราคาพิเศษ 33,900.-เท่านัน้
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พร้อมเสิรฟ์ เมนูลอ็ บสเตอร์

กาหนดการเดินทางปี 2562
10-14 / 22-26 ตุลาคม
06-10 / 13-17 พฤศจิกายน 03-07 / 06-10 ธันวาคม
วันแรก
06.30 น.
09.55 น.
13.00 น.

คา่

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดูไบ - ดูไบ มอลล์ - ชมตึก Burj Khalifah ชมการแสดงน้าพุ
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 เคาน์ เตอร์ T ประตู 8
โดยเจ้าหน้ าที่บริ ษทั ฯ คอยอานวยความสะดวก
ออกเดิ นทางสู่มหานครดูไบด้วยสายการบิน Emirates เที่ยวบินที่ EK375
เดิ นทางถึงสนามบินนานาชาติ ดไู บ (Dubai International Airport)
เวลาท้องถิน่ ช้ากว่าเมืองไทย 3 ชัวโมง
่ หลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
นาท่ านเดิ นทางสู่เมืองดูไบ เมืองที่มคี วามเจริญสูงสุดริมอ่าวเปอร์เซีย มีประชากรกว่าสอง
ล้านคน ดูไบมีอากาศแห้งแล้งตลอดปี มีสนิ ค้าหลักคือน้ามัน ทีเ่ ป็ นรายได้สาคัญของประเทศ แต่
ในช่วงปี ค.ศ.1980 เป็ นต้นมา ดูไบได้เริม่ ลงทุนก่อสร้างสถานที่ท่องเที่ยวมากมายเพื่อให้ดูไบ
เป็ นเมืองท่องเที่ยวเชิงคุณ ภาพ และปั จจุบนั แหล่งรายได้ใหม่ของดูไบก็มาจากอุตสาหกรรม
ท่องเทีย่ ว นาท่านสู่ Dubai Mall ช้อปปิ้ งมอลล์ทม่ี ขี นาดใหญ่ทส่ี ุดในโลก อิสระให้ท่านเลือกช้อป
ปิ้ งสินค้าจากแบรนด์ชนั ้ นามากมายจากทัวทุ
่ กมุมโลก รวมถึงร้านขายทองคา อาหารและขนม
หลายหลายชนิดจากทัวภู
่ มภิ าคเอเชีย หรือเข้าชมอควาเรียมทีม่ แี ทงค์น้ าขนาดใหญ่ท่ใี ช้แสดง
พันธุ์สตั ว์น้ าโดยใช้แผ่นอคลิลคิ ที่ห นาและใหญ่ท่สี ุดในโลก ได้รบั การบันทึกโดยกินเนส เวิลด์
เรคคอร์ด (ไม่รวมค่าเข้าชม) จากบริเวณช้อปปิ้ ง มอลล์ ท่านสามารถถ่ายรูปตึก Burj Khalifa
ตึกที่มคี วามเป็ นที่สุดของโลกถึง 7 อย่าง อาทิเช่น ตึกที่สูงที่สุดในโลก โดยมีความสูงถึง 828
เมตร, จานวนชัน้ ทีม่ มี ากทีส่ ุดในโลก มีถงึ 160 ชัน้ , ตึกทีม่ กี ารใช้ลฟิ ท์ในระยะทางทีย่ าวทีส่ ุดใน
โลก, มีลฟิ ท์ความเร็วสูงทีส่ ุดในโลก 18เมตร/วินาที เป็ นต้น หากท่านต้องการขึน้ ชมวิวบนยอด
ตึก Burj Khalifa ชัน้ ที่ 124 จะมี ค่ า ใช้ จ่ า ยเพิ่ ม เติ มท่ า นละ 75 USD โดยต้ อ งท าการแจ้ง
ล่วงหน้า 3 อาทิตย์ก่อนการเดินทาง และจะต้องชาระค่าบัตรขึน้ ชมภายใน 3 วัน หากทาการจอง
แล้วไม่สามารถยกเลิกได้ หรือยกเลิกแล้วไม่สามารถคืนเงินได้ (อัตรานี้เป็ นช่วงเวลายอดนิยมใน
การขึน้ ชมวิวบนยอดตึก Burj Khalifa) จากนัน้ ชมการแสดงน้ าพุเต้นระบาหรือ Dubai Fountain
อีกหนึ่งไฮไลท์ของการมาท่องเทีย่ วดูไบ โดยการแสดงน้าพุเต้นระบานี้ ดึงดูดนักท่องเทีย่ วได้วนั
ละกว่าหนึ่งพันคน การแสดงประกอบไปด้วยแสง สี เสียงเพลง และน้ าพุ โดยใช้เทคโนโลยีล้า
สมัยในการจัดแสดง
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร พิ เศษ!! บริ การท่านด้วยเมนูลอ็ บสเตอร์ เซ็ท
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นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรม HAMPTON DUBAI หรือระดับเทียบเท่า
วันที่สอง

ดูไบ - อาบูดาบี - มัสยิ ดหลวง Sheik Zayed Grand Mosque - หมู่บา้ น
วัฒนธรรม - YAS Island - Ferrari World (ชมภายนอก)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
หลังรับประทานอาหารเช้า นาท่านออกเดินทางจากมหานครดูไบสู่เมืองอาบูดาบี (Abu Dhabi)
(ระยะทาง 180 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 2 ชัวโมง)
่
เมืองหลวงของสหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์ซง่ึ เป็ นประเทศมุสลิมสายกลาง มีชาวต่างชาติอาศัยและทางานอยูม่ ากถึง 2 ใน 3 ส่วน
ทัง้ จากประเทศตะวันตกและเอเชีย จึงเป็ นสังคมทีม่ คี วามหลากหลาย แม้จะเป็ นประเทศมุสลิม
แต่กเ็ ปิ ดกว้างในด้านสังคมและการดารงชีวติ เมืองอาบูดาบีตงั ้ อยูร่ มิ อ่าวเปอร์เซีย ทีไ่ ด้รบั สมญา
นาม “Garden of Gulf” เนื่องจากความสมบูรณ์ของธรรมชาติและความทันสมัยของเมืองทีเ่ ข้า
กัน ได้ อ ย่ า งน่ า อัศ จรรย์ น าท่ า นเดิน ทางเข้า ชมมัส ยิด หลวง Sheik Zayed Grand Mosque
สัญ ลัก ษณ์ ส าคัญ ของกรุงอาบู ด าบี สร้างขึ้น จากด าริข องท่ าน Sheikh Zayed Bin Sultan Al
Nahyan อดีตประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มัสยิดแห่งนี้สร้างเสร็จในปี ค.ศ.
2007 เป็ นมัสยิดทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และใหญ่ตดิ อันดับโลก ภายในมัสยิดแห่งนี้
สามารถบรรจุคนได้ มากกว่า 40,000 คน หากเดินชมบริเวณโดยรอบ ท่านจะได้พบกับความ
สวยงามหลากหลายของสถาปั ตยกรรมจากประเทศต่างๆ ทัง้ อิตาลี เยอรมัน โมร็อคโก อินเดีย
จีน อิหร่าน และกรีซ เป็ นการตกแต่งทีห่ ลากหลายแต่ลงตัว ด้วยวัสดุนานาชนิดไม่ว่าจะเป็ นหิน
อ่อน หิน ทอง อัญมณี คริสตัล โคมระย้า(แชนเดอเลีย) ที่ใหญ่ทส่ี ุดในโลก และพรมเปอร์เชียทอ
มือลายวิจติ รงดงามผืนใหญ่ทส่ี ดุ ในโลก
***การเข้าชมภายในมัสยิดนัน้ ท่านจะต้องแต่งตัวให้สุภาพเรียบร้อย ท่านสุภาพสตรีจะต้องใส่
เสือ้ แขนยาวคลุมจนถึงข้อมือ ไม่เปิ ดบริเวณไหล่ หลัง หน้าอก และคอ ส่วนกางเกง(ไม่ควรเป็ น
กางเกงรัดรูป)หรือกระโปรงจะต้องมีความยาวจนถึงข้อเท้า และจะต้องมีผ้าคลุมศีรษะ ท่าน
สุภาพบุรษุ ใส่กางเกงขายาว และการเข้ามัสยิดทุกครัง้ จาเป็ นต้องถอดรองเท้า***

เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรม (Heritage Village) พิพธิ ภัณฑ์ท่บี อกเล่าเรื่องราวในอดีต
ของดินแดนทะเลทรายแห่งนี้ มีการจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้และบ้านเรือน รวมไปถึงภาพถ่าย
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คา่

วันที่สาม
เช้า
08.30น.

เที่ยง
บ่าย

และสมุดบันทึกต่างๆ เพื่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรูว้ วิ ฒ
ั นาการจากอดีตจนถึงปั จจุบนั จากนัน้ นา
ท่านเดินทางสู่ Yas Island เกาะทีส่ ร้างขึน้ จากการถมทะเล อิสระให้ท่านได้เลือกเพลิดเพลินกับ
กิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเดินเล่นช้อปปิ้ งที่ Yas Mall ศูนย์การค้าขนาดใหญ่เป็ นอันดับสองของ
สหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์ ที่มีเนื้ อที่กว่า 502,000 ตารางเมตร มีร้านค้ากว่า 400 แห่ง และสิ่ง
อานวยความสะดวกมากมาย หรือท่านจะเลือกเข้าชม Ferrari World (ไม่รวมค่าเข้าชม) สวน
สนุ กขนาดใหญ่ภายใต้แบรนด์ Ferrari ภายในมีเครื่องเล่นต่างๆ มากมาย รวมถึงโมเดลรถรุ่น
ต่างๆ และสินค้าหลากชนิดของแบรนด์เฟอร์รารี่ จากนัน้ ออกเดินทางกลับสูเ่ มืองดูไบ
อิ สระรับประทานอาหารคา่ ตามอัธยาศัย
นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรม HAMPTON DUBAI หรือระดับเทียบเท่า
Burj Al Arab Hotel - ย่านการค้า จูไมร่าห์ – นัง่ โมโนเรลสู่ The Palm –
Desert Safari
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
ออกเดิน ทางสู่ช ายหาดJumeirah เพื่อเก็บภาพโรงแรม Burj Al Arab Hotel โรงแรมสุดหรู 7
ดาวทีม่ รี ปู ทรงคล้ายเรือใบของชาวอาหรับที่กลายมาเป็ นสัญลักษณ์สาคัญทีแ่ สดงถึงความเป็ น
เมืองทันสมัยของดูไบ และยังถูกโหวตจากทัวโลกให้
่
เป็ นโรงแรมที่มคี วามหรูหราที่สุดในโลก
โรงแรม Burj Al Arab Hotel ก่อสร้างบนเกาะที่ถูกถมขึน้ มาใหม่รมิ อ่าวเปอร์เซียรูปสามเหลี่ยม
หรือที่เรียกว่า Man-Made Island มีความสูง 321 เมตร และมีโถงล็อบบี้ท่สี ูงที่สุดในโลกด้วย
เช่นกัน จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ Souk Madinat Jumeirah แหล่งช้อปปิ้ งสินค้าพื้นเมืองของ
ตะวันออกกลาง มีทงั ้ รถเข็นเล็กๆ ร้านค้าแผงลอย ไปจนถึงบ้านเรือนทีเ่ ปิ ดเป็ นร้านค้า ตกแต่ง
สไตล์อาหรับ ขายสินค้าจาพวกของที่ระลึก เสื้อผ้าหรือเครื่องประดับ และอัญ มณี อีกทัง้ ยังมี
ร้า นอาหารกว่ า 24 ร้า นที่ข ายอาหารนานาชาติ ไม่ ว่ า จะเป็ นอิต าเลี่ย น เอเชี่ย น อิน เดีย น
เปอร์เซียน อาหารพื้นเมืองของอารบิคและเลบานีส ฯลฯ นอกจากร้านขายของละร้านอาหาร
แล้ว ยังมีโชว์ต่างๆ มากมายให้ท่านได้รบั ชม จากนัน้ นาท่านสัมผัสประสบการณ์การนัง่ รถโม
โนเรลสู่ The Palm เกาะที่สร้างขึ้นใหม่จากการถมทะเล โดยออกแบบให้เหมือนรูปต้นปาล์ม
ภายในเกาะมีสงิ่ อานวยความสะดวกครบครัน ไม่ว่าจะเป็ นที่พกั อาศัย การคมนาคม อาคาร
สานักงาน ภัตตาคาร ร้านค้า ฯลฯ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางกลับสูโ่ รงแรมเพือ่ เตรียมตัวสาหรับการออกท่องโลกทะเลทราย
ออกเดินทางเพือ่ สัมผัสประสบการณ์พเิ ศษทีพ่ ลาดไม่ได้หากเดินทางมาเยือนดูไบ Desert Safari
ออกตะลุ ย ทะเลทรายด้ว ย private jeep ให้ท่ านได้ส นุ ก สนาน ตื่น เต้น กับ การนั ง่ รถตลุ ย ผืน
ทะเลทรายอันกว้างใหญ่ทม่ี เี นิ นทรายสูงต่ าสลับกันตลอดทาง อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปท่ามกลาง
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คา่

วันที่สี่
เช้า
10.00น.

เที่ยง
บ่าย

ทะเลทราย หรือ เลือ กกิจ กรรมต่ า งๆ ที่ ท่ า นสนใจ อาทิ เช่ น Sand Ski, Dune Bashing (มี
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) และช่วงเย็น ให้ท่านได้ช่นื ชมกับ วิวพระอาทิต ย์ต กท่ามกลางทะเลทราย
บรรยากาศสุดแสนโรแมนติค จากนัน้ ออกเดินทางสู่แคมป์ พืน้ เมืองเพื่อสัมผัสถึงวิถชี วี ติ แบบคน
พื้นเมือง ภายในมีรา้ นขายสินค้าพื้นเมือง มีกจิ กรรมต่างๆ อาทิเช่น การขี่อูฐ, Henna Tattoo
หรือการเพ้นท์ลวดลายต่างๆ ลงบนผิวหนัง (ลบออกได้), การสูบชิชา หรือบารากุกลิ่น ผลไม้
ต่างๆ มากมาย ให้ทุ กท่านร่วมรับประทานอาหารค่ าพร้อมชมโชว์พ้นื เมือง “ระบาหน้ าท้อง”
(Belly Dance)
รับประทานอาหารคา่ ณ แคมป์ พืน้ เมือง (บาร์บีคิวบุฟเฟต์)
นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรม HAMPTON DUBAI หรือระดับเทียบเท่า
พิ พิธภัณฑ์ดไู บ - Abra Taxi - ตลาดทองและตลาดเครื่องเทศ - ดูไบ เฟรม สนามบินนานาชาติ ดไู บ
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
ออกเดินทางสู่ Dubai Museum พิพธิ ภัณฑ์ขนาดใหญ่และทันสมัยทีส่ ุดทีจ่ ดั แสดงประวัตศิ าสตร์
ความคิดและวัฒ นธรรมดัง้ เดิมของชาวดูไบ รวมไปถึงพัฒ นาการการก้าวข้ามผ่านจากเมือง
ทะเลทรายทีไ่ ม่มอี ะไรเลยมาเป็ นเมืองศิวไิ ลซ์โดยใช้เวลาเพียงไม่นานหากเทียบกับประเทศอื่นๆ
ท่านจะได้เรียนรูค้ วามแตกต่างของสิง่ แวดล้อมระหว่างเมืองและชนบทในดูไบ ไม่ว่าจะเป็ นการ
เดินเรือ การทาเหมือง ทะเลทราย ภูเขา หรือเกษตรกรรม การค้นพบชิน้ งานศิลปะ การค้ามุก มี
การจัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้รวมไปถึงอาวุธของดูไบในช่วงยุคต่างๆ จากนัน้ นาท่านล่องเรือ
ข้ามฟาก Abra Taxi เนื่องจากดูไบมีการขุดพืน้ ดินจากชายฝั ง่ เข้ามาในตัวเมือง เรียกว่า Dubai
Creek โดยแบ่งเมืองออกเป็ นสองฝั ง่ คือ Bur Dubai และ Deira Dubai โดยเรือข้ามฟากนี้เป็ นอีก
หนึ่งสิง่ ทีค่ นดูไบอนุรกั ษ์ไว้ แม้วา่ ปั จจุบนั เมืองดูไบจะนาสมัยไปมากแล้วก็ตาม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินเล่นช้อปปิ้ งย่าน Gold Souk หรือตลาดทอง ซึ่งเป็ นตลาดทองที่ใหญ่ ท่สี ุดในโลก
ท่านจะได้พบกับทองคารูปพรรณมากมายหลากหลายรูปแบบ มีตงั ้ แต่แหวนวงเล็กๆ ไปจนถึง
สร้อยทองเส้นใหญ่ประดับอัญมณีสวยงามมากมาย ให้ท่านได้เลือกซื้อ เลือกชมตามอัธยาศัย
จากนัน้ เดินท่องเทีย่ วต่อกับย่าน Spice Soak หรือตลาดเครื่องเทศ แหล่งรวบรวมเครื่องเทศ,
สมุนไพร, กายาน, ธัญพืชต่างๆ หรือแม้กระทังสมุ
่ นไพรรักษาโรคนานาชนิด กลิน่ ของเครือ่ งเทศ
และเครื่องหอมฟุ้ งกระจายอยู่รอบๆ บริเวณตลาด จากนัน้ นาท่านออกเดินทางสู่ ดูไบ เฟรม
(Dubai Frame) (ชมภายนอก) สถานที่ท่องเที่ย วแห่งใหม่ของดูไบ ด้วยรูป ทรงของอาคารที่
ออกแบบมาให้เหมือนกับเป็ นกรอบรูปที่สามารถมองเห็นดูไบได้ในสองแบบ คือหากท่านมอง
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คา่
22.30น.
วันที่ห้า
08.00น.

จากฝั ง่ เมืองเก่า ท่านก็จะพบกับภาพบรรยากาศของเมืองใหม่ทท่ี นั สมัย แต่หากท่านเปลีย่ นมา
อีกด้าน ท่านจะพบกับภาพของเมืองดูไบในสมัยก่อน ดูคลาสสิค
อิ สระรับประทานอาหารคา่ ตามอัธยาศัย
ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดิ นทางสู่สนามบินนานาชาติ ดไู บเพื่อทาการเช็คอิ น
ออกเดิ นทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Emirates เที่ยวบินที่ EK374
กรุงเทพฯ
เดิ นทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ ภาพพร้อมความประทับใจ

กำหนดการเดินทางปี 2562
10-14 / 22-26 ตุลาคม 06-10 / 13-17 พฤศจิ กายน 03-07 / 06-10 ธันวาคม

อัตราค่าบริการ

ราคารวมตั ๋วเครื่องบิน

ผูใ้ หญ่ราคาท่านละ
สาหรับท่านที่ต้องการพักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ

33,900.-บาท
4,000.-บาท

***ราคาทัวร์ไม่รวม ค่าทิ ปไกด์ท้องถิ น่ , ทิ ปคนขับรถ, และทิ ปหัวหน้ าทัวร์และคนขับรถจีป๊ (ซาฟารี) ท่าน
ละ 1,500 บาท โดยเรียกเก็บพร้อมกับค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ***
**บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บค่าภาษี น้ามัน
ในกรณี ที่สายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ มเติ มภายหลัง**
หมายเหตุ
1. การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีผูโ้ ดยสารจานวน 25 ท่านขึน้ ไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา
2. ไม่มรี าคาเด็ก เนื่องจากเป็ นราคาพิเศษแล้ว
3. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็ นวิจารณญาณของเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองในแต่ละประเทศ หากไม่ได้รบั
การอนุ ญาตให้เข้าหรือออกนอกประเทศนัน้ ๆ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ไม่คนื ค่าทัวร์ ไม่วา่ กรณีใดๆ

อัตราค่าบริ การนี้ รวม
1. ค่าตั ๋วโดยสารเครือ่ งบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัด
2. ค่าทีพ่ กั ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ ะบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการ
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4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ทค่ี อยอานวยความสะดวกให้ทา่ นตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
5. ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินสูงสุดท่านละ 1,000,000.- บาท
ทัง้ นี้เป็ นไปตามเงือ่ นไขของบริษทั ประกัน
*** เด็กอายุต่ากว่า 1 ปี และผูใ้ หญ่อายุ 75 ปี ขน้ึ ไป จะได้รบั ความคุม้ ครองประกันอุบตั เิ หตุเพียงครึ่งเดียว
***

6. ค่าภาษีน้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 และท่านต้องชาระเพิม่ เติม ในกรณี
ที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิม่
7. ค่าธรรมเนียมการยืน่ วีซ่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
1. ค่าทาหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและค่าแจ้งเข้า-แจ้งออก สาหรับท่านทีถ่ อื
ต่างด้าว
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครือ่ งดืม่ นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
3. ค่าน้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด (20กิโลกรัม/ท่าน)
4. ค่าทิ ปคนขับรถ, ไกด์ท้องถิ่ น, หัวหน้ าทัวร์และคนขับรถจี๊ป(ซาฟารี) 1,500บาท/ท่าน ชาระพร้อมค่า
ทัวร์รอบสุดท้าย
5. ค่าประกันอืน่ ๆ ทีน่ อกเหนือจากรายการทัวร์ และผูเ้ ดินทางต้องการทาเพิม่ เติม อาทิ ภัยธรรมชาติรนุ แรง
ทรัพย์สนิ หรือเทีย่ วบินล่าช้า หรือทรัพย์สนิ สูญหาย
6. ภาษี มลู ค่าเพิ่ ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%
เงื่อนไขการชาระเงิ น: กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 10,000 บาท และชาระส่วนที่เหลือก่อนการเดิ นทาง 40 วัน
ทาการ เนื่ องจากต้องทาการชาระค่าตั ๋วให้ทางสายการบิ นก่อนการเดิ นทาง
การยกเลิ ก กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วันทาการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินมัดจา
์
ทัง้ หมด เนื่องจากมีคา่ ใช้จา่ ยในการดาเนินการ ไม่สามารถคืนเงินได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
**กรณี เหมากรุป๊ ไม่สามารถใช้เงื่อนไขการจองกรุป๊ ตามที่ระบุด้านบนได้ กรุณาติ ดต่อเจ้าหน้ าที่สาหรับ
ข้อมูลเพิ่ มเติ ม**

หมายเหตุ :
1. ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั สภาวะอากาศ
การเมือง โรคระบาด และ สายการบินฯลฯ โดยทางบริษทั ฯ จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่าน
เป็ นสาคัญทีส่ ดุ ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศสหรัฐอาหรับเอ
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มิเรตส์ / การนาสิง่ ของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสีย
รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเทีย่ วบิน ซึง่ ทางบริษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ทา่ นได้ ไม่วา่ จานวนทัง้ หมด
หรือบางส่วน นอกจากนี้ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม
2. ในกรณีทเ่ี กิดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทั สามารถคืนเงินมัดจา หรือค่าทัวร์ ได้กต็ ่อเมือ่ ทางสายการ
บิน และโรงแรมทีพ่ กั ได้ทาการพิจารณาคืนเงินส่วนนัน้ ให้แล้วเท่านัน้
3. หากผูเ้ ดินทางไม่ได้รบั อนุมตั วิ ซี ่า ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการคื
นค่ามัดจา 10,000บาท และค่าวีซ่าตามทีท่ าง
์
สถานทูตเรียกเก็บ
4. หากผูเ้ ดินทางจาเป็ นต้องเดินทางมาสนามบินสุวรรณภูมโิ ดยไฟลท์ภายในหรือระหว่างประเทศในวัน
เดินทาง โปรดเช็คเวลาเดินทางของสายการบินทีท่ ่านโดยสารมาสนามบินสุวรรณภูมกิ บั เวลาเดินทางของกรุ๊ปทัวร์
กับทางบริษทั ฯ ก่อนทีท่ ่านจะทาการจองตั ๋วโดยสาร หากเกิดข้อผิดพลาด ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการ
์
รับผิดชอบค่าเสียหายทีเ่ กิดขึน้ ทุกกรณี
บริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการบิน
ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าสหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์ (ใช้เวลาพิจารณาวีซ่าประมาณ 14 วันทาการ)
1. หนังสือเดินทางทีม่ อี ายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน เมือ่ นับจากวันทีเ่ ดินทาง และมีหน้าว่าง สาหรับวีซ่า
และตราประทับเข้า-ออกประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อย่างน้อย 2 หน้า
2. สาเนาหน้าพาสปอร์ตสี 1 ฉบับ (สแกนหน้าพาสปอร์ตสองหน้าแรก หน้าข้อมูล(2)และหน้าบันทึก(3))
(ไม่สามารถใช้รปู ที่ถ่ายจากโทรศัพท์มือถือได้)
3. รูปถ่ายขนาด 2นิ้ว 2ใบ พืน้ หลังสีขาวหน้าตรง ใบหน้าชัดเจน ไม่ยม้ิ ไม่ใส่แว่น ไม่มผี มปิ ดหน้า ห้ามมี
เครือ่ งประดับ สแกนสีมาในหน้าเดียวกันกับหน้าพาสปอร์ต
4. กรณีผเู้ ดินทางอายุต่ากว่า 18 ปี บริบรู ณ์จาเป็ นต้องยืน่ เอกสารสาเนาสูตบิ ตั ร และเอกสารแปลสูตบิ ตั ร
เพิม่ เติมเพือ่ ยืนยันความสัมพันธ์ของผูเ้ ดินทางและผูป้ กครอง
5. กรณีผเู้ ดินทางอายุต่ากว่า 18 ปี บริบรู ณ์ และไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดา ท่านใดท่านหนึ่ง มีความ
จาเป็ นต้องยืน่ เอกสาร เพิม่ เติมจากข้อ 4 คือ
-สาเนาบัตรประชาชนของบิดา/มารดา
-จดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ จากบิดา/มารดา ซึง่ จดหมายต้องออกโดย
ทีว่ า่ การอาเภอ/สานักงานเขต โดยระบุประเทศและวันเดินทางทีช่ ดั เจน
-สาเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
-สาเนาทะเบียนสมรสหรือสาเนาใบหย่าของผูป้ กครอง 1 ฉบับ
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